SEGUE O CALOR!
Associação Juvemedia
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APRESENTAÇÃO
Passo-a-Passo propomos-te subir até ao ponto mais alto (4167 m) a norte de
África, Jbel Toubkal, que se situa a sul de Marrakech, cidade que também
visitarás. Circundando o Alto Atlas, com suas imponentes vertentes de granito
escuro e viçosas terras cultivadas em socalcos, serás saudado pelos habitantes
locais e o seu chá de hortelã pimenta.
O fantástico Sahara será palco do nosso “bivouac”, acampamento onde iremos
pernoitar, sob o céu estrelado do deserto. Ao jantar, esperam-te as iguarias
marroquinas confecionadas pelo povo berbere, com quem também interagirás.

Despedir-te-ás de Marrocos em cima de um camelo, onde a tua longa sombra
recortada na fina e alaranjada areia do deserto proporciona magnificas imagens
fotográficas.

PROGRAMA
8 de Junho de 2019 (dia 1) *
Partida de Lisboa / Porto com destino a Marraquexe às 9h25.
Transferes para o hotel.
Visita aos Jardins Majorelle.
*Para partidas do Porto contactar a Juvemedia. Alojamento em Hotel/Riad.

9 de Junho de 2019 (dia 2) *
Partida de Marraquexe às 8h30 em direção a Imlil (1800m).
Início da ascensão até ao Base Camp Jebel Toubkal (3206m - duração 5
horas). *Almoço e jantar incluído. Alojamento em albergue de montanha.

10 de Junho de 2019 (dia 3) *
Saída às 5h00 em direção ao cume de Jebel Toubkal (4167m).
Após o pequeno-almoço descida até Imlil (1800m).
*Almoço e jantar incluído. Alojamento em Guesthouse/Hostel.
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11 de Junho de 2019 (dia 4) *
Saída às 8h em direção a Dades Valley, passando pelas montanhas do Atlas,
Ouarzazate e Ait Benhaddou.
*Jantar incluído. Alojamento em Guesthouse/Hostel.

12 de Junho de 2019 (dia 5) *
Saída às 8h em direção a Todra Gorge e após o almoço continuamos a nossa
viagem até ao deserto em Merzouga.
Passeio de camelo ao pôr-do-sol.
*Jantar incluído. Alojamento em tendas no deserto.

13 de Junho de 2019 (dia 6) *
Saída bem cedo para um passeio de camelo ao nascer-do-sol.
Após o pequeno-almoço saímos em direção a Marraquexe, o percurso será feito
pelas montanhas do Atlas fazendo algumas paragens para fotos e para almoço,
chegada prevista a Marraquexe às 18h.
*Alojamento em Hotel/Riad.

14 de Junho de 2019 (dia 7)*
Saída às 9h para um city tour de meio-dia pela cidade de Marraquexe.
Resto do dia livre.
*Alojamento em Hotel/Riad.

15 de Junho de 2019 (dia 8)
Manhã livre.
Partida para Lisboa às 16h30 com chegada prevista às 18h05.
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PREÇOS E O QUE ESTÁ INCLUÍDO
Preço:
Sócio: 749€
Não sócio: 799€

O preço inclui:


Voo internacional;



Transferes à chegada e à partida;



Seguro de acidentes pessoais;



Deslocações em autocarro privado com guia em inglês;



Gorjetas a guias;



Passeio de camelo no deserto;



Transporte das mochilas durante o trekking será feito por mulas;



Entrada nos Jardins Majorelle;



Três noites em hotel / riad em quarto duplo partilhado c/ wc privado e
pequeno-almoço;



Uma noite em albergue de montanha em quarto múltiplo e pequeno-almoço;



Duas noites em Guesthouse / hostel em quarto duplo partilhado c/ wc
privado e pequeno-almoço;



Uma noite de acampamento em tenda no Deserto e pequeno-almoço;



Refeições durante o trekking (dois almoços e dois jantares) e dois jantares
no deserto.

O preço não inclui:


Refeições não mencionadas no programa (Marraquexe e três almoços no
deserto).



Despesas de carácter pessoal.
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PLANOS DE PAGAMENTO
Sócio:
No ato da inscrição – 150€
De Fevereiro até Abril tem de pagar mensalmente - 150€
Em Maio - 149€

Não sócio:
No ato da inscrição – 150€
De Fevereiro até Abril tem de pagar mensalmente - 150€
Em Maio - 199€

PASSAPORTE E VISTOS


Passaporte com validade mínima de 6 meses;



Visto para Marrocos obtido gratuitamente à chegada no aeroporto.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
SECRETARIA-GERAL
Tlm: 964482429
Email: geral@juvemedia.pt

GESTORA DE PROJETO - SUSANA SERRA
Tlm: 967 772 820
Email: susanaserra@juvemedia.pt

Associação Juvemedia
Rua do Conde Redondo, Nº 46-A
1150-107 Lisboa
www.juvemedia.pt

