
viagem guiada

TOUR EM MOTO -

Marrocos - Agafay, o

deserto às portas de

Marrakech

350 km / 218 mi 4 dias

Scheduled dates

07 Dezembro 2023 >> 10 Dezembro 2023

11 Fevereiro 2024 >> 14 Fevereiro 2024

HP Motorrad srl

Via Dante Alighieri, 21

20090 - Novegro - Segrate (MI)

Telefone: +39 02 7560772

WhatsApp: +39 333 7902912

www.hpmotorcycles.eu

E-mail: rent@hpmotorrad.com

www.hpmotorcycles.eu


TOUR EM MOTO - Marrocos - Agafay, o deserto às portas de Marrakech

Confira

  MARRAKECH 

chegada

  MARRAKECH 

habilidade

  Médio 

Km / milhas

  350 

dias

  4 

Número. participantes mínimos

  8 

Estradas turísticas

  40 

Estradas difíceis

  60 

Detalhes

TOUR EM MOTO - MARROCOS - AGAFAY, O DESERTO ÀS PORTAS

DE MARRAKECH

Uma viagem curta, adequada para todos aqueles que têm pouco tempo, mas

querem mergulhar em paisagens maravilhosas e uma experiência inesquecível

em um país que oferece uma vasta gama de espaços para andar de moto.

Este será apenas um gostinho de Marrocos, mas certamente uma boa razão para

voltar e descobrir outras rotas.

A rota começa e termina em Marrakech, atravessaremos o deserto de

Agafay para chegar ao lago Lalla Takerkoust e depois ao lago Ouirgane.

O Agafay é um deserto de dunas rochosas que a poucos quilômetros de Marrakech

oferece a chance de experimentar a condução em terreno off-road e viver a

experiência no vazio e no silêncio que apenas o deserto pode proporcionar.

No último dia, em uma visita à cidade de Marrakech, mergulharemos no labirinto de

ruas estreitas do souk que magicamente convergem na praça Djemaa El Fna, sem

esquecer de experimentar a culinária marroquina típica.

PROGRAMA

Dia 1: Chegada em Marrakech pela manhã, manuseio de formalidades e coleta das

bicicletas. Partimos para o lago Lalla Takerkoust, onde iremos almoçar. O lago leva o

nome de uma mulher reconhecida como santa por sua bondade e por seu poder

de ajudar as mulheres a procriar. Nas margens, tomaremos um chá de menta

enquanto admiramos as majestosas montanhas do Atlas refletidas nas águas
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claras do lago. Neste local também começaremos a conhecer o deserto de Agafay.

Continuaremos então para o lago Ouirgane, localizado nas montanhas do Alto

Atlas, a cerca de 1000 metros acima do nível do mar, no coração do parque

nacional de Toubkal. Jantar e pernoite no hotel.

Dia 2: Sairemos do lago para retornar ao deserto de Agafay. Este deserto rochoso é

uma boa opção se você não tiver tempo para ir para o sul, onde estão as altas

dunas de Erg Chebbi ou Erg Chegaga. Durante a primavera, você pode admirar o

desabrochar de flores silvestres; no restante do ano, o solo é seco e árido. Aqui você

pode testar suas habilidades na condução fora de estrada, mas sempre em total

segurança. Jantar e pernoite em um belo acampamento de tendas que oferecerá

a oportunidade de experimentar a solidão do deserto e a contemplação de um céu

cheio de estrelas.

Dia 3: Após o café da manhã, partiremos para Marrakech dirigindo alguns

quilômetros fora da estrada. Marrakech, a segunda maior cidade de Marrocos é

também conhecida como a Cidade Vermelha pela cor de suas paredes e edifícios.

Sua posição no sopé do Atlas proporciona um clima maravilhoso. Iremos à

descoberta do labirinto de souks com suas lojas características onde poderemos

fazer compras ... lembre-se de sempre negociar o preço !!! Ao pôr do sol, não perca

uma xícara de chá em um dos terraços de café da Praça Djemaa El Fna, de onde

você pode admirar as barracas que vendem comida. Retorno das motocicletas.

Jantar e pernoite no hotel.

Dia 4: Café da manhã, traslado ao aeroporto. Vôo de regresso.

PRÓXIMAS PARTIDAS

DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2019

DE 6 A 9 DE DEZEMBRO DE 2019

DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2020

DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2020

DE 5 A 8 DE MARÇO DE 2020

DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2020

DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2020

DE 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2020

DE 5 A 8 DE DEZEMBRO DE 2020

Se você estiver interessado em outras datas, entre em contato conosco

PREÇOS

MOTORCYCLE TOUR - MOROCCO - AGAFAY, THE
DESERT AT THE GATES OF MARRAKECH

MOTORCYCLE
MODELS

IN A SHARED
DOUBLE
ROOM

SUPPLEMENT
FOR SINGLE

ROOM

SUPPLEMENT
FOR

MOTORCYCLE
PASSENGER 

BMW GS 750 € 1.150,00 € 100,00 /
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BMW GS 850 € 1.190,00 € 100,00 /

Passenger on vehicle of
organization 

€ 850,00 € 100,00  

EQUIPMENT
Motorcycle jacket € 30,00 Gloves € 10,00

Motorcycle trousers € 30,00 Helmet € 15,00
Motorcycle boots € 30,00   

EXTRA
Flight To be quoted at the moment of your booking, or

independently

Trip cancellation
insurance

To be quoted at the moment of your booking

THE FEE INCLUDES THE FEE DOESN'T INCLUDES

Transport of passengers on vehicles
organisation;
BMW GS750 rental with top case;
All overnight stays in Hotel included in the
program with half board, in double room;
All lunches included in the program, which
must be packed or in local facilities - soft
drinks included;
Italian guide with 4X4 assistance;
Transport of luggages on assistance vehicle;
AXA medical baggage insurance (or similar);
Transfers to and from airports in Morocco;

Flight;
Optional excursions;
All types of drinks out of meals;
Fuel for rental bikes;
Entrance tickets to museums, natural
parks, etc. if they're not provided in the
program.

 

TECHNICAL ORGANIZATION BY DESARTICA SRL,

P.IVA: 08221570966

Autorizzazione nr. 45122 del 24 febbraio 2015 rilasciata dalla Provincia di Milano

Assicurazione responsabilità civile: ALLIANZ Polizza n. 195118

HP Motorrad srl Página 4/7

https://www.desartica.com/2018/content/2-condizioni-contratto


TOUR EM MOTO - Marrocos - Agafay, o deserto às portas de Marrakech

HP Motorrad srl Página 5/7



TOUR EM MOTO - Marrocos - Agafay, o deserto às portas de Marrakech

HP Motorrad srl Página 6/7



TOUR EM MOTO - Marrocos - Agafay, o deserto às portas de Marrakech

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HP Motorrad srl Página 7/7

http://www.tcpdf.org

