
06/02/2020 

 

OASIS, DUNAS & DESERTO DE 4 X 4 
 

07 noites incluindo: 
 

 03 noites em Marrakesh, 01 noite em Boumalne, 01 noite em Erfoud, 01 noite em Zagora,  

01 noite em Quarzazate nos hotéis escolhidos com meia pensão 

Traslados regulares em Marrakesh de chegada e partida  

Passeios regulares conforme indicado no itinerário Seguro viagem April Vip 100 

Carro deluxe com ar condicionado e motorista acompanhante durante toda a programação  

Guia qualificado em português ou espanhol conforme disponibilidade 

Taxas aos monumentos, gorjetas e carregadores de malas 

Opcionais (pagos junto à entrada):  

Acréscimo para Pensão Completa (incluindo jantar Diffa fantasia) U$144 

SAÍDAS GARANTIDAS AOS SABADOS  -  2020 
Mínimo 2 Pax  

Dbl Tpl Sgl 

Feb: 01 + 08 + 15 / May: 02 + 09 + 16 + 23 + 30 / Jun: 27 /  
Jul: 04 + 11 + 18 + 25 / Aug: 01 + 08 + 15 + 22 + 29 / Sep: 05 + 12 

1868 1487 2121 

Feb: 22 + 29 / Mar: 07 + 14 + 21 + 28 / Apr: 04 + 11 + 18 + 25 /  
Sep: 19 + 26 / Oct: 03 + 10 + 17 + 24 

1929 1555 2189 

Jun: 06 + 13 + 20 1759 1365 2005 

Descritivo do programa, clique aqui 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 

 Taxa IRRF, sob consulta   Preços não são válidos para Feriados e Congressos 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$40. 

Hotéis Previstos: - Comfort 4*  

Marrakesh: Hotel Atlas Asni | Boumalne: Xaluca Dades | Erfoud: Hotel Belere |  

Zagora: Hotel Reda | Ouarzazate: Dar Chamaa 



06/02/2020 

 

ITINERARIO OASIS, DUNAS E DESERTO em 4 X 4 
 

Dia 01 - Sábado – Marrakesh: Chegada ao aeroporto de Marrakesh Menara. Boas vindas, assistência e traslado para o hotel 

em Marrakesh. Acomodação e jantar. 

Dia 02 - Domingo – Marrakesh: Após café da manhã, tour sightseeing de dia inteiro por Marrakesh, visitaremos as tumbas 

Saadianas, a Mesquita Koutoubia, o palácio Bahia e os jardins Menara. Retorno para o hotel e almoço. No período da tarde, 

visita aos mercados tradicionais (souks), às sinuosas e estreitas ruas e à praça Djemaa El Fna. 

À noite jantar opcional: Jantar Diffa Fantasia será servido dentro das famosas tendas caïdal«Chez Ali» Restaurante, enquanto 

desfrutaremos da performance de cavalos e camelos árabes e também das dançarinas do ventre. Retorno para o hotel.  

Dia 03 - Segunda-feira – Marrakesh / Ouarzazate / Boumalne: Após café da manhã, saídas em veículos 4x4 para Ouarzazate 

via Taddert e Tiz-in-Tichka, o ponto mais alto das montanhas Atlas, chegando a altitude de 2.260 metros. Continuação da 

viagem para o Kasbah Telouat por estrada asfaltada. Almoço livre. Visita do Kasbah Aït Benhaddou. Continuidade da viagem 

para Boumalne com pernoite em Ouarzazate. Check-in no hotel, acomodação e jantar. 

Dia 04 - Terça-feira – Boumalne / Tineghir / Erfoud: Após café da manha, partida para Dades Gorges e então continuação 

para Todra Gordes. Almoço Livre. Depois do almoço, continuação da viagem para Erfoud. Check in, acomodação e jantar. 

Opcional: Dunas de Merzouga e noite Bivouac (acampamento nas dunas de Merzouga). 

Dia 05 - Quarta-feira – Erfoud / Alnif / Zagora: Após café da manhã, saída para Tazzarine via Alnif. Almoço livre. Continuação 

da viagem para Zagora. Acomodação no hotel e jantar. 

Dia 06 - Quinta-feira – Zagora / Ouarzazate: Após café da manhã, visita a cidade de Zagora e às dunas de Tinfou. Almoço 

livre. Saída para Ouarzazate pelo vale Draa. Chegada a Ouarzazate, acomodação no hotel e jantar. 

Dia 07 - Sexta-feira – Ouarzazate / Marrakesh: Pela manhã, tour panorâmico por Ouarzazate incluindo as Kasbahs Tifoultout 

e Taourirt. Almoço livre. Depois do almoço, saída para Marrakesh. Chegada, acomodação no hotel e jantar. 

Dia 08 - Sábado – Marrakesh: Depois do café da manhã, traslado de saída para o aeroporto de Marrakesh Menara, para voo 

de retorno ao Brasil.  


