Marrocos Extreme
Expedição 4X4

Programa Detalhado
• 1º Dia Lisboa > Chefchaouen
Ponto de encontro na estação de serviço Discovery à saída para sul da ponte Vasco Da Gama.
Seguiremos então quase sempre por auto-estradas e vias rápidas até Tarifa.
Um ferry rápido levar-nos-á a Tanger, o ponto de entrada em Marrocos.
Após as formalidades fronteiriças, rumaremos à vila azul Chefchaouen onde chegaremos ao
final do dia. O jantar terá lugar num típico restaurante bem no centro da medina.
Dormida em hotel.

• 2º Dia Chefchaouen > Taza
Pela manhã , após pequeno almoço no terraço do hotel, visitaremos esta fascinante vila onde
a beleza, as cores e a singularidade da arquitectura nos surpreenderão.
Partiremos então por pista pelas belas montanhas do Rif, rumo a Sudeste.
Dormida em hotel.

• 3º e 4º Dia Taza > Planalto Rekkam > Erg Chebbi
Acordaremos cedo e preparamo-nos para uma longa etapa de 2 dias. Faremos uma das pistas
do mítico Dakar que nos levará de Guercif ao Erg Chebbi, cruzando o Planalto de Rekkam.
Com cerca de 500km será a pista mais longa e desafiante, que nos dará a real ideia do que
são as longas pistas Africanas.
Uma noite em pista, em acampamento livre e outra em bivouak fixo nas dunas do Erg Chebbi
em tendas nómadas. Jantar no bivouak à luz das velas, num cenário de incrível beleza.

• 5º Dia Erg Chebbi
Logo pela manhã, partiremos à conquista das dunas que nos desafiam desde a tarde anterior.
O briefing matinal, e as indicações que iremos dando, apoiarão os menos experientes, para
desfrutarem de um dia inesquecível circulando com o seu veículo todo-o-terreno pelas
dunas.
Passaremos aí um dia fabuloso onde iremos cruzar o Erg de Oeste para Este.
Chegaremos ao albergue durante a tarde, onde poderá dar um refrescante mergulho na
piscina depois de um dia cheio de emoções. Visita à Vila de Merzouga.
Jantar e dormida (em quartos com a/c) no albergue, bem junto ás dunas do Erg Chebbi, ante
uma deslumbrante paisagem dunar.

• 6º Dia Erg Chebbi > Erg Chegaga
Acordaremos cedo e após pequeno almoço no albergue, preparamo-nos para mais uma
desafiante etapa.
Mais uma pista do Dakar que nos levará de Merzouga a M´hamid, que culminará com um
bivouak fixo no meio das dunas do Erg Chegaga.
Jantar e dormida em tendas nómadas neste magnífico bivouak entre palmeiras e dunas.

• 7º Dia Erg Chegaga > Zagora
Logo pela manhã, partiremos à conquista das dunas, passando pelo lago Iriki e pelo Oásis
Sagrado. Durante a tarde subiremos o Oued Drâa repleto de lindíssimos palmeirais e
impressionantes Kashbas, algumas das quais muito bem conservadas.
Ao final da tarde chegaremos a Zagora, mágica cidade do deserto de onde outrora partiam as
caravanas de camelos que atravessavam o Sahara em 52 dias rumo à mítica Tumbucto (Mali).
Hoje em dia, embora já não se realize esta travessia, o ponto de partida continua a ser um
marco da cidade, e fotografia obrigatória de quem chega a este ponto emblemático do
Sahara.
Assistência aos carros e visita a esta emblemática cidade do deserto.
Jantar e dormida em hotel, repleto de recantos e um belo palmeiral.

• 8º Dia Zagora > Marrakech
Após pequeno almoço, rumaremos para norte seguindo pelo palmeiral, para a travessia do
anti-Atlas e do alto-Atlas, que nos levará à rainha das cidades Imperiais – Marrakech.
Este é um percurso repleto de majestosas paisagens de montanha, onde poderá ser que se
avistem os picos ainda gelados das mais altas montanhas.
Visitaremos a Vila de Aît-Benhaddou, património da humanidade – pela UNESCO,
Seguimos por pista de montanha até Telouet, que nos levará ao final da tarde a Marrakech.
Ficaremos alojados num hotel bem em frente à tão afamada praça Djemma el-Fna, colorida
ainda hoje pelos encantadores de serpentes, videntes, curandeiros, lutadores e bancas de
deliciosas iguarias. Situada no extremo da medina e rodeada de lojas, será também um dos
momentos altos para compras da viagem.

• 9º Dia Regresso
Bem cedo rumaremos em auto-estrada para norte, em direcção a Tanger e embarcaremos
rumo a Tarifa, regresso em auto-estrada até Lisboa.

Preços:

460 euros por pessoa
160 euros por carro *
* valor sujeito

às possíveis alterações locais.

Pontos de interesse:
Percurso com cerca 90% fora de estrada, travessia completa do Erg Chebbi e do Erg Chegaga de SW a NE, pistas Dakar, visita das povoações de
Chefchaouen, Merzouga, Zagora, Marrakech,
Alojamentos:
4 Hotéis. 1 Albergue. 2 Bivouak (Dunas de Erg Chebbi e Dunas de Chegaga). 1 Acampamento em autonomia (Deserto).
Alimentação:
5 jantares e 3 pequenos almoços. Restante alimentação a cargo de cada participante.
Preparação do veículo:
Bom estado de manutenção, cintas, placas de desatascar, compressor ar, VHF/PMR, (GPS opcional)
Experiência de condução 4x4:
Espírito de aventura e alguma experiência em condução todo-o-terreno
Inclui:
Organização e apoio logístico. Travessia marítima de ida/volta em Ferry rápido Tarifa/Tanger. 4 Hotéis, 2 bivouak e 1 albergue. 5 jantares e 3
pequenos almoços. Guia experiente no Erg Chebbi e Erg Chegaga. Dois veículos de Organização , equipados para este tipo de viagens. Todas as
formalidades fronteiriças. Fornecimento de waypoints. Assistência técnica e mecânica básica. Guia Português acompanhando todo o percurso.
O programa não inclui:
Combustível, bebidas, despesas pessoais, uso do telefone satélite para comunicações pessoais (10€ por chamada + 3€ por minuto), (50€)

Os preços são válidos para um grupo mínimo de 10 participantes
Informações:
T.m. (+351) 933553227
diogocondesso@hotmail.com
www.esprittt.com

