
Spec ia lMenta

♡ WELCOME 2021 ♡

28 Dezembro-4 Janeiro

Felicidade é iniciar o ano com os pés na areia !



MARHABA

Bem vindo a uma viagem única, podemos dizer que é a viagem dos
sentidos...como se diz em Marrocos para dar as boas vindas a quem chega

"Marhaba"!
O nosso conceito incide especialmente em tornar a sua viagem inesquecível, o

mais genuína e especial possível e assenta em quatro grandes pilares:
experiências, conforto, turismo sustentável e envolvimento numa causa social.
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Dia 28:  Chegada a Marraquexe (transfer para

o Riad)

(Transfer será organizado individualmente de

acordo com tua hora de chegada)

Restante dia para explorar l ivremente a

cidade dos sentidos. . .perde-te no souk!

*Noite Riad Irhalne ou semelhante

 

Dia 29:  Saída para o Vale do Drâa -  NKOB

Após o pequeno-almoço seguimos viagem em

direcção a Nkob.  Faremos várias paragens

para fotografar e apreciar as espectaculares

paisagens das montanhas do Atlas.

Teremos uma grande paragem para almoço e

visita à Kasbah Ait  Ben Haddou.

Ao f inal  da tarde chegamos a Nkob,

palmeirais a perder de vista.

*Noite Kasbah Ennakhile

 

 

Dia 30:  Saída para Merzouga (Deserto)

Após o pequeno-almoço seguimos viagem para

o Deserto do Sahara.  Paramos para almoçar na

castiça cidade de Rissani  e vamos conhecer um

dos mercados mais genuínos de Marrocos.

Estamos já na grande porta do deserto!  A

partir  de aqui ,  dunas e mais dunas,

dromedários e chegámos f inalmente ao

Sahara. . .agora há muito mais para sentir  do

que para descrever!  Aproveitar cada segundo

que o deserto deixa uma saudade enorme em

cada um de nós.

*  Noite Hotel  Kanz Erramal ou semelhante
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Dia 31:  Merzouga,  dunas de Erg Chebbi
Vamos fechar o ano com chave de ouro,  a
doar um pouco de nós.  Iremos visitar famíl ias
nómadas que habitam o deserto,  doar o que
já não nos faz assim tanta falta.
Já à tarde,  para apreciar o por do sol  do topo
de uma duna segue-se o passeio de
dromedário até ao acampamento onde iremos
fazer a festa.  Jantar tradicional ,  música,
fogueira e uma festa enorme! Bem vindo
2021!
*Noite acampamento dunas de Erg Chebbi
Dia 1:  Saída para Ouarzazate
Acordamos cedo para podermos ver o nascer
do sol  na duna mais alta,  um momento
mágico.  
Após o pequeno- almoço seguimos viagem
para Ouarzazate.  Hoje é dia de desfi ladeiros,
de verde e castanho e da rota das 1001
Kasbah.
Paramos para almoçar em Tinghir ,  uma das
mais bonitas cidades da rota do sul .
Noite em Ouarzazate num Kasbah/Riad
tradicional .
*Noite em Riad Tigmi du Solei l  ou semelhante
 
 
 

Dia 2:  Saída para Marraquexe

Após o pequeno almoço seguimos viagem para

Marraquexe.  Atravessamos o Atlas repleto de

neve e paramos para almoçar na montanha.

Chegamos a Marraquexe ao f inal  da tarde.

*Noite Riad Irhalne ou semelhante

 

D ia  3:  Marraquexe

Dia l ivre para explorar a cidade e claro,  para

regatear as ult imas compras.

Quem quiser poderá optar por ir  a um Hammam

(Spa tradicional  marroquino).

Jantar de despedida no Nomad ou Cafe des

Epices.

*Noite Riad Irhalne ou semelhante
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Dia 4:  Fim de Viagem

Pequeno almoço e transfer para o aeroporto

(Transfer será organizado individualmente de

acordo com tua hora de part ida)



V IA JA

Preço: 880€ p. pessoa 
 
*Possibilidade de pagamento
faseado - 280€ ato da reserva +
restante dividido em duas
prestações (300€+300€)
 
  *Suplemento single -30€/noite
 
--Limitado a 14 inscrições--

Incluído:
↠ 7 noites em alojamentos tradicionais
recomendados (Riads ou Kasbah)
↠ 7 pequenos-almoços
↠ 4 jantares (bebidas não incluidas)
↠ Festa de passagem de ano
↠ Transporte privado com A/C, com
condutor certificado + representante
da equipa Menta
↠ Passeio de dromedário ao por do sol
↠1 noite em acampamento tradicional
no deserto
↠Visita a famílias nómadas em passeio
4x4 
↠Visita a Ait Ben Haddou
 

Não incluído:
↠Voos : podemos ajudar, há opções
muito baratas desde o Porto - para
quem vive a norte; ou Sevilha- para
quem vive mais a sul. Há também voos
regulares pela TAP ou Royal Air Maroc
desde Lisboa.
Em Low cost conseguimos muitas vezes
voos por 80€ Ida e Volta
↠Almoços 
↠Bebidas e itens pessoais
↠Gorjetas e gratificações 
 

S p e c i a l M e n t a

OBRIGATÓRIO:
 « Passaporte com validade mínima
de 6 meses»
« Boa disposição, sorriso fácil e
coração enorme »
 



www.chadementa.com

Nem demais
 nem de menos 

S Ó  O  S U F I C I E N T E  
P A R A  S E R  F E L I Z

info@chadementa.com
chadementa.viagens@gmail.com

                                     Chá de Menta – Travel and Be Inspired - Company number: 451721
RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3,5ème ETAGE N° 22 PALMIERS, CASABLANCA


