
 

  

  
  

 

Programa OurMenta 

  

De Marraquexe ao Deserto do Sahara 

    

O grande circuito do sul 

3-12 de Outubro 
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Tour Highlights 

  

  

Marraquexe Exótico   

  Passagem pelo Tizi n´ Tichka   

  Ouarzazate   

  Aldeias Berberes e Vale du Draa   

  Camel  Trek  e  acampamento  no  
deserto   

  Desfiladeiros do Dades e Todra   

  Estrada das 1001 Kasbahs   

  Oásis   

  Ait BenHaddou, património UNESCO   

  Viatura com condutor/guia privado   
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Roteiro:  https://goo.gl/maps/NkVe97sFx7XdCbn16  

1124 km´s de percurso 

Dia 1: Chegada ao aeroporto de Menara - Transfer para o Riad em Marraquexe 

Descrição: Marhaba! Acabaram de aterrar na cidade ocre, inundada de aromas, cores e sabores. Vamos buscar-

vos ao aeroporto e deixar-vos no hotel na medina. O resto do dia será livre com o conselho de desfrutarem e 

se perderem no enorme souk e degustarem um belo manjar na praça Jemma El Fna. 

Início da aventura “Lost in Marraquexe”, perder-se nunca foi tão bom! 

Embora aqui tão perto, Marraquexe tem o exotismo das terras longínquas, das viagens distantes – esta é , 

como poucas, uma cidade que nos transporta para outra dimensão, com uma dinâmica incrível, e em que todos 

os nossos sentidos são imediatamente postos à prova. Dentro da medina as ruas labirínticas fazem-nos perder. 

Pessoas, bicicletas, motos e carros circulam pelas ruas num caos, que quase parece organizado (na realidade, 

parte deste caos é organizado – é suposto caminhar a pé pela direita…). Das mesquitas ouvem-se as orações 

islâmicas. 

Nos souks (mercados) misturam-se as cores e os cheiros das peles, do artesanato e das especiarias. Aqui tudo 

se vende, tudo se negoceia. Mas é na praça Jenma El- Fna que toda a intensidade vibrante de Marraquexe 

atinge o auge. Aqui misturam- se músicos, encantadores de serpentes, macacos amestrados dançarinos e 

contadores de histórias. Jogos inesperados surgem à nossa frente. Nos terraços dos vários cafés e restaurantes 

que circundam a praça bebe-se um CHÁ DE MENTA e avista-se o pôr-do-sol. E nas bancas de comida que 

surgem ao final do dia na praça, provam-se as iguarias marroquinas. 

Noite em Marraquexe - Riad Marana OU Riad Irhalne (BB) ou equiv. 

Dia 2: Marraquexe - Montanhas do Atlas - Ouarzazate - Agdz - Tazarine - Nkob  

Descrição: Encontramos no Riad em hora marcada e iniciamos a aventura "Still a quiet place", deixamos a 

agitação de Marraquexe e partimos em direcção à montanha. Atravessaremos as montanhas do Alto Atlas 

pela passagem de Tizi n'Tichka, que atinge 2.260 metros de altitude, é a passagem mais alta da montanha no 

norte da África. A estrada passa por várias aldeias típicas das encostas norte do Atlas, onde o milho pode ser 

visto a secar ao sol nos telhados de casas de pedra por entre estradas de terra batida. 

Continuaremos a atravessar o território da poderosa tribo Glaoua, onde vários antigos kasbahs e celeiros 

fortificados podem ser vistos pontilhando o campo. Teremos muitas paragens para fotos e para apreciar a 

paisagem de montanhas infinitas. Faremos uma paragem em Ouarzazate para almoçar e para explorarmos o 

Souk e a praça central. Continuaremos a nossa jornada a caminho do Vale do Draa. Além das maravilhas 

naturais, históricas e arquitetónicas encontradas no vale, há também inúmeras aldeias que parecem ter 

permanecido intocadas pelo mundo moderno. Iremos passar por milhões de palmeiras do Vale do Draa e 

Agdz, uma aldeia na antiga rota de caravanas que ligava Marraquexe a Timbuktu. 

Chegaremos ao Hotel prontos para um mergulho na piscina com vista para o palmeiral. 

Noite em Nkob - Kasbah Ennakhil (MP) 
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Dia 3: Nkob - Alnif - Rissani - Merzouga 

Descrição: Após o pequeno-almoço seguimos viagem e estamos, finalmente, quase com um pé na areia, 

palmeiras e mais palmeiras, aldeias perdidas e a areia começa a aparecer discretamente até que chegamos 

ao Sahara. Temos à nossa frente dunas de areira dourada que chegam aos de 150m de altura. Chegaremos 

ao hotel, no deserto, acomodamo-nos e temos o resto do dia para nos deslumbrarmos com a envolvência ou 

dar um mergulho na piscina situada por entre as dunas.A partir daqui há mais para sentir do que para 

descrever...  

Noite em : Merzouga - Auberge Du Sud (MP)  

Dia 4: Passeio de 4X4 pela cultura e Tradições Merzouga 

Descrição: Ajudaremos os locais a cozer o pão no forno comunitário e claro, vamos provar! Vamos também 

fazer um tour de 4x4 pelas entranhas do deserto onde nos cruzaremos com várias famílias nómadas, iremos 

doar o que bem entendermos, roupa, livros, instrumentos musicais, etc…tomaremos um chá com eles e 

trocaremos histórias. 

*Todos os programas Chá de Menta têm uma forte componente de responsabilidade social, propomos 

algumas atitudes que podem fazer a diferença. O desafio que lançamos para esta viagem é o seguinte: 

Despe-te de preconceitos: para voltar ainda mais leve dessa experiência única, que tal doar toda a roupa que 

levas na mala? 

As roupas serão doadas para as famílias nómadas que encontrarmos no deserto. Claro, se houver algo na tua 

mala que estimas muito, traz contigo e deixa tudo aquilo que pode ser substituído e que fará uma grande 

diferença para quem recebe. 

Regressamos ao hotel de coração cheio e segue-se uma viagem de camelo ao por do sol, que nos levará ao 

acampamento berbere no meio das dunas de areia de Erg Chebbi, a mais alta no norte da África.  

O acampamento possui confortáveis tendas berberes equipadas com colchões, roupa de cama, WC,  

restaurante. À noite vamos observar o manto de estrelas que está sobre nós e segue-se um jantar 

marroquino, um espetáculo musical tradicional e workshop de percussão em volta da fogueira. Passaremos a 

noite no silêncio do deserto, podemos relaxar no exterior da tenda e maravilharmo-nos com a Via Láctea ali 

tão perto. 

Noite em acampamento de luxo nas dunas de Erg Chebbi (Tiziri Camp/Aiour Luxury Camp/Auberge du Sud 

Luxury Camp) 

Dia 5: Dia de Culinária e relaxamento (Merzouga) 

Descrição: Após o pequeno-almoço daremos início aos preparativos para o workshop de culinária com uma/o 

cozinheira/o nativa/o. Envolvidos em legumes, carne e especiarias vamos aprender a confecionar uma tajine 

berbere. Será uma fusão de sensações, com cores vibrantes e aromas das especiarias. Passo a passo iremos 

conhecer os segredos por detrás da cozinha marroquina e por fim iremos almoçar a tajine por nós 

confecionada. Para quem viaja com crianças temos também a opção de aprender a fazer pizza berbere. Um 

almoço em família, uma experiência inesquecível que virá connosco para as nossas casas e iremos replicar 

dezenas de vezes! 

De tarde de relaxamento:  pés na areia, o silêncio ensurdecedor do deserto e um cenário de tirar o fôlego, 

que transmite uma sensação de paz profunda. 

É aqui que podemos aproveitar para relaxar ou dar uns mergulhos na irresistível piscina do hotel, situada 

literalmente nas dunas. 
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Resto de dia livre nas dunas para caminhadas, cambalhotas, saltos, fotos… o que vos apetecer. 

Noite em Merzouga - Auberge Du Sud (MP) ou equiv. 

Dia 6: Merzouga - Erfoud – Tinghir-Vale du Dades 

Descrição: Após o pequeno-almoço partiremos para Erfoud, atravessando o bosque de palmeiras de Tinjdad 

e Touroug, e visitaremos uma oficina onde fósseis locais são produzidos. 

Seguiremos para Tinghir, um antigo posto militar nas margens do Rio Todra, onde oliveiras, romãs e 

laranjeiras florescem. A estrada que atravessa as Gargantas do Todra segue a margem esquerda do rio, que é 

coberta por palmeiras e é um dos mais belos oásis de Marrocos. 

A cidade de Tinghir é um ponto imperdível na estrada das 1000 Kasbahs, no planalto que separa o Alto Atlas 

do Monte Saghro, uma das montanhas mais altas da cordilheira do Anti-Atlas com mais de 2700 metros de 

altura. O palmeiral do Todra é um dos mais impressionantes de Marrocos. 

Os souks aqui são mais originais, autênticos e castiços. O antigo ksar, nome dado às cidades fortificadas, 

domina sobre a cidade que muda de aspeto dependendo do ponto de vista. Tinghir umas vezes mistura-se 

com as cores ocre da terra e montanhas, outras enquadra-se perfeitamente no verde do palmeiral. 

Palmeiral visitado, rumamos até às Gargantas do Todra, a noroeste da cidade de Tinghir. Outrora este 

desfiladeiro era de difícil acesso. Hoje, uma estrada asfaltada faz com que não se demore mais do que quinze 

minutos a fazer o percurso. 

Chegados ao desfiladeiro iremos fazer uma pequena caminhada ao longo do rio Todra. Tempo para observar 

e absorver a imponência e beleza deste desfiladeiro. As íngremes escarpas do “canyon” são praticamente 

paredes verticais em determinados pontos. Pelo caminho iremos provavelmente cruzar-nos com alguns 

pastores acompanhados pelos seus numerosos rebanhos. 

Seguimos viagem até ao impressionante Vale du Dades. Sabem aquela estrada tipo “serpente” que aparece 

sempre que se fala de Marrocos? É aqui! Esta vai ser uma noite especial, depois dirão… 

Noite em Vale du Dades – Auberge Monkey Fingers 

Dia 7: Vale Dades - Vale das Rosas - Oásis Skoura - Ouarzazate  

Descrição: Após o pequeno-almoço mais um percurso daqueles…o Vale das Rosas.A arte da perfumaria tem 

pelo menos seis séculos entre os berberes de Marrocos e o país produz mais de três mil litros anuais de 

essência de rosas. Cheira a rosas por todo o lado, é inexplicável…a colheita floral pode chegar às vinte mil 

toneladas de rosas e normalmente ocorre no mês de Maio. Seguiremos viagem, toda esta região está 

polvilhada de belos kasbahs, que a luz do crepúsculo incendeia de vermelho, palmeirais e oásis, estamos a 

caminho da cidade de Skoura. As caminhadas pelos oásis são especialmente agradáveis ao fim da tarde, 

quando os camponeses berberes se ocupam mais visivelmente das suas tarefas agrícolas. São esses também 

os momentos em que a luz intensa do sul se torna mais meiga, suavizando os contrastes entre o verde das 

palmeiras e das hortas e os castanhos crus da terra e das montanhas.Skoura, a quarenta quilómetros de 

Ouarzazate, acessível por um curto desvio a partir da estrada principal, conserva nos arredores alguns 

kasbahs, a grande maioria abandonados e em ruínas, castelos fantasmagóricos que parecem saídos de um 

livro de ilustrações.  

Chegaremos ao final da tarde a Ouarzazate onde poderemos no Riad com uma vista deslumbrante! 

Noite em Ouarzazate – Riad Tigmi du Soleil  (MP) ou equiv. 
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Dia 8: Ouarzazate - Ait Benhaddou Kasbah - Montanhas do Atlas - Marraquexe  

Descrição: Logo após ao pequeno almoço e ali mesmo ao nosso lado, iremos ter uma longa paragem para 

visitar Ait Benhaddou. 

O Ksar de Ait Benhaddou é o mais impressionante de Marrocos e tornou-se mundialmente conhecido devido 

à série Guerra dos Tronos (Game of Thrones), Ait Benhaddou é a cidade esclavagista de Yunkai. 

Esta “cidade fortificada” ergue-se a partir do sopé de uma colina de arenito rosa no topo da qual se situa o 

igherm, o celeiro colectivo, agora restaurado. Quem olha para Ait Benhaddou não pode deixar de ficar 

impressionado com a simbiose entre as edificações em pisé ocre e o cenário natural que a rodeia e isso deve-

se aos métodos ancestrais de construção, ainda em uso. 

Desde 1987 que Ait Benhaddou é Património da Humanidade pela UNESCO por ser um exemplo sublime da 

arquitectura tradicional pré-saariana do Sul de Marrocos. 

Devido a isso, as construções têm que ser mantidas de acordo com os métodos originais. O material de base 

é a terra barrenta e a gravilha da zona misturada com água e palha moída, o vigamento é feito geralmente 

com troncos de palmeira e os tetos são revestidos com canas. As portas são usualmente de madeira e as 

janelas em painéis mashrabiya de madeira talhada – muxarabi. Há detalhes arquitetónicos que conferem às 

casas um ambiente fresco no Verão e acolhedor no Inverno. 

A aldeia original perdeu vida quando as já poucas famílias que ali habitavam se moveram para a outra 

margem do rio Ounila, uma vez que no Ksar não é permitida electricidade e água canalizada e assim nasceu 

uma nova aldeia. Ainda assim subsistem dez famílias em Aït Benhaddou e nós vamos visitá-las!. Entrar na 

aldeia é como uma viagem no tempo. Há uma espécie de silêncio respeitoso e no entanto agradável. Sabe 

bem perdermo-nos pelas vielas, escadarias e terraços e saborear este local tão pitoresco e histórico. 

Subir até ao celeiro é imperdível, as vistas da cordilheira do Alto Atlas do cimo da colina são soberbas, o oásis 

no sopé da colina é impressionante e a aridez das colinas que rodeiam a aldeia é espantosa. Iremos de ceder 

ao silêncio e contemplar esta maravilha. 

Seguimos viagem para Marraquexe com várias paragens em pontos estratégicos para fotografar, descansar, 

respirar a pureza do Atlas. 

Noite em Marraquexe - Riad Marana OU Riad Irhalne (BB) ou equiv. 

Dia 9: Marraquexe - Tour Fotográfico 

Descrição: Após o pequeno-almoço teremos o nosso tour fotográfico pela Medina de Marraquexe. 

Marraquexe, conhecida como a “cidade vermelha”, a “pérola do sul” ou a “porta do sul” é um jackpot para os 

amantes da fotografia, que poderão “mergulhar” numa viagem no tempo e desvendar este centro cultural, 

religioso e comercial que se cumpre todos os dias. 

Meio dia de atividade com guia Local, para aprender um pouco mais sobre o dia-a- dia na medina. Neste tour, 

levamos-te onde ninguém mais te levaria, aos bairros tradicionais de artesãos, onde famílias trabalham o 

couro, outras o cobre, outras o ferro etc. Oportunidade única para captar imagens únicas e ficar a conhecer a 

Medina como verdadeiros aventureiros que somos. 

Tarde livre para visitas e compras de última hora, agora que já conhecem o souk será mais fácil encontrar a 

recordação perfeita. Ahhhh e não se esqueçam de negociar com um Chá de Menta à mistura, faz parte da 

tradição! 

Jantar de despedida no Restaurante Nomad ou equivalente, um dos melhores de Marraquexe. De coração 

cheio e repletos de recordações intensas eis que chegámos à nossa última noite! 

Noite em Marraquexe - Riad Marana OU Riad Irhalne (BB) ou equiv. 
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Dia 10: Transfer para o aeroporto Marraquexe Menara 

E pronto, o que é bom acaba depressa, voltámos a casa! 

PREÇO: 950€ 
(Possibilidade de pagamento faseado: 250 Eur de reserva + 2x 350 Eur)  

*Programa deve estar pago na totalidade 1 mês antes do início 

O que está incluído: 
⦁ Transporte / Combustível: Minivan com ar condicionado e veículo 4x4 para o deserto. 

⦁ Serviços de um guia / motorista local multilíngüe qualificado e devidamente certificado pelo turismo de Marrocos. 

⦁ Acompanhamento por Tour Leader da equipa Menta 

⦁ Explicação de todos os locais e tradições. Interação constante com locais. 

⦁ 9 noites em um hotéis / kasbah / riad. Tivémos o cuidado de escolher os mais recomendados pelo público tendo em 

conta um dos pontos cruciais da nossa viagem, o conforto e genuinidade. 

⦁ 1 noite em acampamento de luxo (tendas privada). 

⦁ Passeio de camelo, ao por do sol (um camelo por pessoa). 

⦁ Espetáculo musical no deserto e workshop de percussão à volta da fogueira 

⦁ Aula de Yoga nas dunas de Erg Chebbi 

⦁ Workshop de culinária 

⦁ Photo Tour pela Medina de Marraquexe 

⦁ Cozer pão em forno comunitário (mediante disponibilidade) 

⦁ Chá com nómadas 

⦁ Refeições conforme indicado (BB / MP) – 9 pequenos-almoços, 7 jantares e 1 almoço (workshop de culinária) 

⦁ Sand-boarding 

 

O que não está incluído: 
⦁ Voos (podemos ajudar, há opções muito baratas desde o Porto - para quem vive a norte; ou Sevilha- para quem vive 

mais a sul). Com a devida antecedência podemos conseguir valores como 50€ ida e volta! Há também voos regulares 

pela TAP ou Royal Air Maroc desde Lisboa. 

⦁ Almoços (aproximadamente 5€ por refeição completa) 

⦁ Bebidas e itens pessoais 

• Gorjetas e gratificações 

• Entradas em monumentos 

 

Notas importantes: 

» Passaporte obrigatório e com validade mínima de 6 meses. 

» As acomodações sugeridas são as melhores e mais recomendadas. 

» Para o conforto de todos, por favor, informe se tem alguma necessidade especial, restrição alimentar ou 

condição de saúde que devemos considerar.  

» MP: (Meia pensão: Jantar e pequeno-almoço) 

» BB: Bed & Breakfast 

» O sandboard é gratuito mas deve ser solicitado com antecedência . Esta atividade é de responsabilidade 

própria e não nos responsabilizamos por quaisquer acidentes ou ferimentos sofridos. 

» As atividades estão incluídas no preço mas a participação é livre! Imagina que por algum motivo estás mais 

cansado e preferes ficar a descansar, não tem qualquer problema. Respeitamos ao máximo o ritmo dos 

nossos clientes como seres individuais que são. 

A viagem realiza-se com um mínimo de 8 participantes e máximo 14 
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Estamos ansiosos por partilhar esta aventura com  

gente de sorriso fácil e coração cheio!  

  

  

  

  

 


