
28 de outubro | CASABLANCA   Chegada à África, 
continente que estimula nossos sentidos e nosso 
imaginário. Faremos um passeio pela orla de Casablanca, 
considerada a mais ocidental das cidades marroquinas. 
Visita à mesquita Hassan II com sua localização única, à 
beira mar e sua imponente magnitude é a terceira maior 
mesquita do mundo. Acomodação no Hotel Sofitel e 
jantar de boas vindas no restaurante que foi inspirado no 
icônico Rick’s Café do filme Casablanca.

29 de outubro | CASABLANCA / CHEFCHAUEN   Saída 
pela manhã em direção a Chefchauen, uma das cidades 
mais bonitas do Marrocos. Uma aldeia de montanha, toda 
pintada em um azul marcante, conserva uma população 
autêntica em suas roupas típicas, dando a sensação de 
estar em um cenário das mil e uma noites. Hospedagem 
no Hotel Dar Echaouen. Tarde livre para passear por 
suas ruelas encantadoras e misteriosas e aproveitar o 
comércio do artesanato local com lindos tapetes tribais, 
cerâmicas, pigmentos minerais e acessórios coloridos.

30 de outubro | CHEFCHAOUEN / MEKNES / FEZ   
Saída pela manhã em direção a Meknes, que está cercada 
por planícies ricas abaixo do Médio Atlas. Meknes é 
abençoada com uma terra fértil abundante com cereais, 
azeitonas, uvas, frutas cítricas e outros produtos agrícolas. 
Em meio a essa região agrícola, se localizam as ruínas 
romanas de Volubilis e o túmulo de Moulay Idriss, dois 
dos locais históricos mais importantes do país. Almoço 
no restaurante Le Bistrot Chez Philippe. Continuação até 
a cidade medieval de Fez e hospedagem no Hotel Sahrai.

31 de outubro | FEZ   Esta é uma cidade antiga e 
extremamente altiva, que não precisa provar nada a 
ninguém: dinastias e booms de crescimento vieram e 
se foram em seus 1.200 anos de existência. Fez é outra 

cidade imperial e abriga a sede da dinastia Alaoui, que 
atualmente reina no Marrocos. 
Visita à encantadora cidade antiga de Fez, onde 
mergulharemos no passado, na vida pulsante da medina: 
mesquitas, fontes, fornos e banhos públicos, sem falar das 
cerâmicas (primorosas em Fez) dos tapetes e das mulas 
que circulam soberanas por suas ruelas medievais. 
Almoço incluído no restaurante do Riad Jardin dês Biehn. 
Jantar incluído no Maison Bleue, um tradicional Riad 
marroquino, ornamentado com uma decoração típica e 
elegante. 

1º de novembro | FEZ   Saída pela manhã para visitar 
os famosos curtumes de Fez. Trata-se de  um grande 
espaço  onde  foram  escavados tanques, como se fossem 
uma colmeia. Os tanques coloridos são usados para tingir 
o couro, material muito usado no artesanato local.  Almoço 
incluído na Maison Blanche. Tarde livre para descoberta 
dos pequenos recantos e ruelas da antiga medina, grande 
oportunidade para quem curte fotografar.

2 de novembro | FEZ / MERZOUGA   Saída de Fez 
em direção ao deserto de Erg Chebbi. No caminho, 
parada para um café na cidade de Ifrane, quase um 
vilarejo suíço no coração do Marrocos. Passaremos 
pela imponente e verdejante floresta de cedros. 
Parada para o almoço no Hotel Taddard em Midelt, 
antes de cruzar a gigante cadeia de montanhas Atlas. 
Uma viagem com cenários belíssimos para observar 
o contraponto das areias ocres com os exuberantes 
oásis de tâmaras. Chegada a Merzouga, onde as 
dunas coloridas com suas cristas elevadas dão nome 
ao deserto Erg Chebbi. Seguimos pela estrada que 
já foi parte do percurso do Rally Paris/Dakkar até à 
Kasbah Tomboctou, onde teremos tempo livre para 
relaxar antes de nossa grande aventura.

O Marrocos foi talhado para os viajantes mais exigentes. Paisagens líricas de montanhas cobertas de florestas, 
o deserto mais árido que nos transporta para os antigos caravansarais, onde os viajantes faziam um pausa na 
sua longa jornada. Tudo é poesia nesta civilização milenar de Berberes e Tuaregs, onde vamos nos aprofundar 

em aventuras e descobrir os segredos de sua cultura e gastronomia.

Partindo da costa colorida de Casablanca, após conhecer a impressionante mesquita Hassan II, à beira 
mar, entraremos nos oásis das montanhas Atlas. Rios verdes de tamareiras correm por entre as dunas do 

deserto, até chegar a Marrakesh, a epítome de todos os nossos sonhos sobre o país. 

Para os amantes da fotografia, andar pelas ruas movimentadas das medinas é como estar dentro da National 
Geographic: as vestimentas tradicionais estão presentes no quotidiano marroquino até os dias de hoje. 

A mística cidade azul de Chefchaouen, a Imperial Fez com sua medina milenar, as cenográficas ruínas 
romanas de Volubilis e uma noite sob as estrelas no deserto de Erg Chebbi. Não poupamos imaginação 

para proporcionar experiências marcantes nesta jornada. Embarque conosco. Será inesquecível.



3 de novembro | MERZOUGA   Manhã para aproveitar 
o Spa e a piscina do hotel e descansar ouvindo o silêncio 
do deserto. Almoço no hotel e saída, à tardinha, em 
comboio de camelos, ao coração do deserto onde vamos 
pernoitar em um acampamento Tuareg. Sob as estrelas, 
desfrutaremos um jantar em torno da fogueira sobre 
tapetes berberes, regado a um bom vinho de Meknes, 
enquanto seremos envolvidos pela batida da música 
Gnowa.

4 de novembro | MERZOUGA / OUARZAZAtE   Café da 
manhã no hotel. Pela manhã saída em direção a Ouarzazate 
com parada para almoço e visita das Gargantas de Todra. 
O almoço será servido próximo às gargantas de Todra, 
um cânion com 300m de profundidade onde as paredes 
quase se encontram, divididas apenas por um rio de 
águas cristalinas. Passando pelo Vale do Dades, famoso 
pela produção de óleos essenciais de rosas. Chegada a 
Ouarzazate e traslado ao Hotel Berbere Palace. 

5 de novembro | OUARZAZAtE   Estrategicamente 
localizada, foi durante séculos entreposto de comércio 
para os povos dos Vales Atlas, Drâa e Dades, que 
convergiam para Ouarzazate para fazer negócios. Uma 
moderna cidade foi estabelecida aqui na década de 1920 
para supervisionar os interesses coloniais da França. O 
negócio do cinema gradualmente decolou em Ouarzazate 
na década de 1950, e os estúdios de cinema ‘Ouallywood’ 
tem um bom currículo, proporcionando cenários exóticos 
convincentes para filmes supostamente passados no 
Tibete, Roma Antiga, na Somália e no Egito.

6 de novembro | OUARZAZAtE / MARRAKECH   
Saída pela manhã pela região das mil “Kasbahs”, palavra 
árabe que designa fortaleza, para viagem em direção a 
Marrakesh. Visita à Kasbah Ait Ben Haddou, uma antiga 
Fortaleza que ainda guarda muito da sua aparência 
de quando foi construída no século XI. Os amantes 
do cinema poderão reconhecer a fortaleza de tijolos 
vermelhos em filmes como Lawrence da Arábia, A última 
tentação de Cristo (para a qual muito de Ait Ben Haddou 
foi reconstruída), Joia do Nilo (observe as torres egípcias) 
e Gladiador. Chegada em Marrakesh e hospedagem no 
Hotel Sofitel.

7 de novembro | MARRAKECH   Passeio pelas principais 
atrações desta que é a cidade mais famosa e exótica do 
país. Um mergulho na história e na cultura das várias 
dinastias que dominaram o Marrocos, começando pela 
Mesquita Koutobia, Medressa Ben Youssef, Palácio 
Bahia, poderemos ver os mais belos exemplos de 
mosaicos e pinturas berberes. Almoço no Café Árabe. 
Depois, vamos conhecer um dos lugares mais pitorescos 
e únicos de Marrakesh que é a Praça Djemaa El-Fna, 
onde acontecem vários “espetáculos” ao ar livre e onde 
se pode experimentar uma grande oferta de pratos 
típicos locais. À tarde, traslado para o deserto de Agafay, 
a 45 minutos de Marrakech, para apreciar o pôr-do-sol e 
jantar no Oasis de la Pause.

8 de novembro | MARRAKECH   Visita à cidade nova 
criada pelos franceses no início do século XX, com seus 
grandes boulevares e prédios modernos. Parada para 
conhecer um oásis magnífico criado pelo francês Jacques 
Majorelle nos anos 1930 e que foi refúgio de Yves Saint 
Laurent nos seus últimos anos. Uma pequena joia de jardim 
colorido com inúmeras espécies de plantas, um pequeno 
museu e um agradável café. Tempo livre para desfrutar um 
programa típico marroquino – o Haman, banhos, sauna, 
massagens onde você vai se sentir inebriado pelos aromas 
de laranja, argan e canela ou voltar ao “must” na cidade 
que é a visita ao grande bazar a céu aberto mais conhecido 
como “souk”. Prepare-se para negociar, pois nada aqui 
tem preço fixo, e vai ser muito difícil não se encantar 
com tantas coisas lindas como as babouchas, os lenços, 
as cerâmicas, os mosaicos, o artesanato em metal e as 
“jlabas”. Ao entardecer sugerimos um passeio de charrete 
pelas muralhas da cidade, que são especialmente belas ao 
por do sol. À noite, jantar digno de um sultão no restaurante 
Dar Yacout.

9 de novembro | MARRAKECH   Dia de dizer um até 
breve ao Marrocos. Em horário combinado, traslado ao 
aeroporto.

HIGHLIGHtS

• Experiência em um rally de 4x4 e passeio em lombo 
de camelo no deserto de Erg Chebbi. 

• Noite no deserto em bivouacs, cabanas feitas com 
magníficos tapetes, com todo conforto e clima de 
aventura. 

• Um dia inteiro para desfrutar a mística cidade azul de 
Chefchaouen. 

• Em Ouarzazate, visita ao set de filmes como O 
Gladiador, 
A Última Paixão de Cristo e Um Kashba 

• Jantar de despedida em um oásis no deserto, próximo 
a Marrakesh.

Apoio:
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