
TRILHAS DO DAKAR EM MARROCOS  

500 KMS DE DUNAS 

EM UTV E ATV MARCA CAN AM 



DIA 1 – MARRAKECH 

 

 Chegada ao aeroporto de Marrakesh, assistência pela nossa 

equipa e transfer ao Hotel Les Jardins Agdal. Resto de tarde 

livre, em hora a indicar um porto de boas vindas e um briefing, 

seguido de saída para jantar típico. 

 



DIA 2 – MARRAKECH 

 

 Pela manhã visita pela cidade. 

 Marrakesh, fundada no séc. XII, é a capital imperial mais cosmopolita do 
Reino de Marrocos; jardins, palácios, oásis de palmeiras e a sua medieval 
medina, fazem desta cidade uma das mais exóticas de Africa. 

 Visita dos jardins de la Menara, Palacio Baia, bairro judeu, medina e a 
famosa praça Jema El Fna. 

 Almoço no Hotel e tarde livre, a noite saída para um jantar de fantasia Chez 
Ali, com espetáculo equestre e folclore. 

 



DIA 3 – MARRAKESH / BOULMANE DADES 

 

 Saída bem cedo (em onibus), rumo a Boulmane Dades, um dia de incrível 
beleza paisagística, a subida do Alto Atlas até aos 2260 metros de altitude, 
passando por pequenas aldeias típicas da região, onde se visita uma 
cooperativa de poduçõ de óleo de Argão e visita aos estúdios de cinema 
Atlas em Ouarzazate, continuação pela Rota das Mil Kasbahs, roseirais de 
M’Gouna. Chegada a Boulmane Dades, onde iremos visitar as celebres 
gargantas do Rio Dades e uma das estradas mais bonitas de Marrocos. 

 Jantar e acomodação no Hotel Xaluca Dades. 

 



DIA 4 – BOULMANE DADES / DUNAS DE 

MERZOUGA  

 
 Saida de Dades rumo a Merzouga, entrega dos Buggyes e dos 

Quads, e inicio da grande aventura pelas trilhas onde o mítico 

Rally Dakar, tinha a sua mais bonita etapa o Erg Chebi ( o mar 

de dunas ).  Jantar e acomodação no Hotel Kasbah Tomboctou. 

 



DIA 5 – MERZOUGA / MERZOUGA  

 
 Todo o dia dedicado às dunas do Sahara, com 

visita da cidade de Orion e a sua emblemática 
escada do sol. 

 Jantar e acomodação em tendas de Luxo ( um 
bivouac privativo para o grupo) 

 



DIA 6 – MERZOUGA / MERZOUGA  

 

 Mais um espetacular dia no Sahara, este dia será 
dedicado a visita da Aldeia de Rhemelia, onde 
seremos recebidos por uma tribo de negros do 
Mali. 

 Jantar eacomodação no Hotel Kasbah Tomboctou. 

 



DIA 7 – MERZOUGA / ARFOUD 

 

 Ultimo dia dedicado as grandes dunas, com o objetivo de 
cruzar oásis e as dunas de Ouzina, após p almoço, seguiremos 
para uma visita das minas de Fosseis e chegada a Arfoud ao 
nosso Hotel Xaluca, para recolha dos veículos e resto de tarde 
livre para poder disfrutar de todas as comodidades deste 
Hotel, ( sauna, banho turco, piscina interior e extrerior e corte 
de ténis). Jantar e acomodação no mesmo Hotel. 

 



DIA 8 – ARFOUD / OUARZAZATE  

 

 Saida após o pequeno almoço em ónibus, visita 
das gargantas do Rio Todra e do maior oásis de 
Marrocos em Tinerhir. Continuação ao oásis de 
Skoura e chegada a Ouarzazate a meio da tarde, 
resto de tarde livre. 

 Jantar e acomodação no riad Dar Chamaa. 

 



DIA 9 – OUARZAZATE / MARRAKECH 

 

 Saida de Ouarzazate apos o pequeno almoço para visita 
a celebre Kasbah de  Ait Bem Addou, património na 
Humanidade e continuação até a cidade de Marrakesh. 

 Resto de dia livre e em hora a indicar, saída para jantar 
de despedida no reconhecido e famoso  restaurante 
Comptoir Darna, com espetáculo. 

 



DIA 10 MARRAKESH 

 

 Em hora a indicar transfer do Hotel ao 

aeroporto para embarque. 

 

Comptoir Darna 



CONDIÇÕES: 

  Preço por participante piloto UTV –  

 Preço por acompanhante UTV –  

 Preço por participante piloto ATV –  

 

 Inclui:  

 - Assistência pela equipa de apoio Leal Traveling. 

 - Transporte de ónibus; transferes e ligações de Marrakesh a Arfoud e volta 

 - Aluguer de UTV marca CAN AM 1000 ( 4 lugares); ATV CAN AM 800, durante 4 dias 
para 500kms em trilhas e dunas. 

 - Combustivel incluído  

 - Estadia nos hotéis referidos com café da manha ( 9noite) 

 - 9 Jantares ( dos quais 4 são temáticos) 

 - 4 Almoços tipo Picnic no deserto. 

 - Visita guiadas: Marrakesh; estúdios de cinema e Ait Bem Addou. 

 - Oferta Camiseta especial para o piloto; T-Shirt para o acompanhante. 

 

 Preço NÃO inclui: 

 - Bebidas as refeições 

 - Qualquer outra despesa não mencionada como incluída. 

 


