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COSTA A COSTA TOUR  .  

A COSTA A COSTA TOUR desafia-te para uma viagem memorável.

Um percurso de 11 dias de pura aventura que podes desfrutar a dois ou até mesmo em 

família.

Nesta viagem não irão faltar momentos para recordar, desde paisagens a pessoas, tudo 

em Marrocos nos encanta.

Etapas diárias entre 150 a 320 km, sendo 70% em asfalto e 30% pistas.

Levamos-te a conhecer outra cultura e locais que te marcarão para a vida.



DIA 1

1
ALOJAMENTO . 

Estás Pronto? A viagem está prestes a começar!

O ponto de encontro com o grupo é junto à entrada do porto em Algeciras, onde te 

espera uma travessia do mar mediterrâneo em Ferry Boat com a duração aproximada de 

2 horas. 

Chegado ao continente Africano, iniciamos a aventura rumor à apelidada “Cidade Azul”, 

onde iremos pernoitar.

COSTA A COSTA TOUR  .  



DIA 2

2
ALOJAMENTO . 

Começamos a subida às montanhas do Atlas com paisagens de cortar o fôlego. 

A passagem por algumas aldeias e um bom almoço a desfrutar junto à barragem de El 

Wahda são apenas alguns pontos no roteiro de hoje. 

O dia termina, com a visita a uma fábrica de loiças e azulejos marroquinos onde terás 

oportunidade de acompanhar o processo de fabrico.

COSTA A COSTA TOUR  .  



DIA 3

3
ALOJAMENTO . 

O dia inicia com a visita aos macacos de Gibraltar (macaco barbary), na floresta dos 

Cedros, situados na cordilheira do Atlas (um dos pontos mais altos do país) onde nos 

espera o primeiro troço de condução em pista. 

O final do dia leva-nos ao Alto Atlas e, aqui, iremos viver um pouco das festas 

marroquinas com direito a um jantar típico, bem aos costumes marroquinos.

COSTA A COSTA TOUR  .  



DIA 4

Atingimos os 2800m de altitude! Temos que nos preparar... As paisagens por onde 

iremos passar deixarão qualquer um de nós boquiaberto, as gargantas do Todra são uma 

delas. Um desfiladeiro de beleza incalculável, seguido do palmeiral de Tinghir, conferindo 

a este local uma diversidade paisagística impressionante.

Entramos nas portas do deserto!!

Vamos desfrutar de um fantástico passeio de dromedário.

ALOJAMENTO . 
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DIA 5

E já lá vai uma mão cheia de dias memoráveis!!

A adrenalina está no RED LINE!!

Prepara a máquina fotográfica, o dia promete emoções únicas em terrenos inesquecíveis 

no deserto Saara Ocidental, onde iremos visitar os acampamentos berbere e até almoçar 

num Oasis. 

Regressamos ao albergue onde ficamos na noite anterior para carregar baterias para o 

resto da nossa aventura.

ALOJAMENTO . 
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COSTA A COSTA TOUR  .  



Esperamos que a última noite tenha servido para recarregar energias, porque o dia 

começa com ainda mais adrenalina e velocidade! Hoje fazemos a “Grande Travessia do 

Saara” pela pista do Rali Dakar! 

Cruzaremos mais povoados solitários onde a hospitalidade e a consciência são palavras 

de ordem.

ALOJAMENTO . 
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DIA 6
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Depois de pernoitar na HOLLYWOOD de Marrocos (Ouarzazate), as montanhas do Atlas 

voltam a entrar na nossa rota, num percurso cheio de cor e natureza, rumo à cidade das 

luzes.

Esta noite promete!

ALOJAMENTO . 
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DIA 7
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Vamos até ao Souk no coração de Marrakech na famosa praça Djema el-Fnaa onde uma 

mistura de cores, cheiros e artes proporcionam momentos inesquecíveis. 

E como não poderia deixar de ser, temos preparado um almoço num restaurante local 

onde poderás degustar pratos típicos marroquinos. Estás pronto? 

ALOJAMENTO . 
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DIA 8
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De regresso à estrada , rumo a norte, voltamos a atravessar a floresta dos cedros com 

vista à maior cascata de Marrocos – Ouzoud. Poderás ver quedas de água com cerca de 

110 metros. 

Belo motivo para colocar a tua máquina fotográfica em ação. Aproveita!

DIA 9

ALOJAMENTO . 
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A aventura está a quase a chegar ao fim, mas antes fazemos uma passagem pelas 

cascatas de Oum Rabia.

Ocasionalmente, os habitantes destas margens organizam uma feira de troca de 

produtos, que traz cor e movimento a esta pérola marroquina.

Uma paisagem pitoresca pronta para deixar saudades.

DIA 10

ALOJAMENTO . 
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Despedimo-nos aqui de África e das terras marroquinas que tanto nos alegraram nestes 

últimos dias. 

Passagem no Ferry Boat rumo à velha senhora e... regresso a casa!

Hataa almughamarat alqadimat!
Até à próxima aventura!

DIA 11

ALOJAMENTO . 

COSTA A COSTA TOUR  .  
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