
Expedições Todo-o-Terreno
Portugal • Marrocos • 2019

Data
20 a 28 de Setembro de 2019

Local
Reino de Marrocos

Duração
9 dias

Limite de participantes
Mínimo - 10 pessoas participantes

Grau de dificuldade
Médio

Distância total percorrida
4500 Km

Temática
Paisagística, Fotográfica,
Cultural, Aventura e
Gastronómica

Apresentação
Reunião de apresentação e preparação da
expedição: 
- a definir
- Ferreira do Zêzere

Será nesta reunião que todos os participantes 
poderão colocar a suas dúvidas, verificação 
das viaturas, conceitos para arrumação da 
carga e carga essencial, analisar em detalhe os 
percursos prev is tos rea l izar,  t rack ’s , 
comunicações e Gps, alimentação, segurança, 
outras questões de interesse.

DATA PERCURSO HOTEL

20.SETEMBRO
Portugal
Assilah

Hotel
Alkhaima

21.SETEMBRO
Assilah
Midelt

Hotel
Taddart

22.SETEMBRO
Midelt
Erfoud

Hotel
Belere

23.SETEMBRO
Erfoud

Merzouga
Acampamento

24.SETEMBRO
Merzouga

Zagora
Acampamento

25.SETEMBRO
Zagora

Ait Ben Haddou
Ouarzazate

Hotel
Kenzi Azgor

26.SETEMBRO
Ouarzazate
Marrakech

Hotel
El Andalous

27.SETEMBRO
Marrakech

Assilah
Hotel

Alkhaima

28.SETEMBRO
Assilah
Portugal

MARROCOS 2019
em memória de nuno graça

programa

Terra Oculta Rua Prof. Doutor António E. M. Ferreira, nº40 - Chão da Serra - 2240-334 Ferreira do Zêzere | Tel.: 966632947 / 919195293 | Fax: 249362148 | www.terra-oculta.com
RNAAT 64/2009

em memória de Nuno Graça



Terra Oculta Rua Prof. Doutor António E. M. Ferreira, nº40 - Chão da Serra - 2240-334 Ferreira do Zêzere | Tel.: 966632947 / 919195293 | Fax: 249362148 | www.terra-oculta.com
RNAAT 64/2009

documentos inclui
(necessários e recomendados)

} Passaporte válido
(pelo menos para mais 6 meses da estadia prevista em Marrocos)

} Visa, Master Card, Electron

} Veículo automóvel
 - Carta de Condução
 - Duplicado da chave de ignição
 - Seguro obrigatório, com Carta Verde 
(incluíndo Marrocos na extensão territorial, válido no período da 
viagem + 1 dia, em nome do condutor/proprietário do veículo)

 - Livrete e Título Registo Propriedade do veículo
(Atenção!: Para Marrocos caso não seja o proprietário do veículo, 
necessita de uma declaração bilingue, reconhecida pelo Notário e 
carimbada pela Embaixada de Marrocos em Portugal.)

} Vistos
(Para Marrocos não é necessário)

} Preencher o formulário "D16 Ter»

} Dinheiro - EURO €

} Fotocópias: Passaporte, Carta Condução, VISA
(em caso de extravio ou roubo dos originais).

NOTA: Sugere-se que levem algumas lembranças. É sempre útil, pois
muitos dos povos são extremamente carenciados e apreciam bastante 
os pequenos presentes, em especial as crianças.
Exemplos: T-Shirts, vestuário, brinquedos, peluches, chocolates (calor
= derretem...), rebuçados, canetas, cadernos, etc...

preços

Por participante: 700€

Opcionais:
- Suplemento Single: + 200€
- Jipe com apenas uma pessoa para travessia: + 200€

Este programa implica um mínimo de 10 pessoas participantes 
independentemente do número de veículos.

} Boa disposição e profissionalismo da equipa Terra Oculta, com 
larga experiência no terreno.

} Formação em navegação com GPS no dia da apresentação da 
expedição.

} Travessia de ferry Algeciras -Tanger - Algeciras

}  Assistência e apoio nas passagens da fronteira.

} 6 Noites de hotel em duplo com regime de meia pensão 
(pequeno almoço e jantar).

} Acompanhamento e apoio da equipa da Terra Oculta com 1 
viatura 4x4 ao longo de todo o percurso, garantindo sempre a 
sua segurança.

} Apoio mecânico

} Primeiros-socorros (em alguma eventualidade)

} Viatura da organização equipada com localizador, que permite 
o acompanhamento da caravana pelos seus familiares

} Fornecimento de pontos e trajetos GPS dos percursos 
previstos realizar.

} T-shirt técnica personalizada à expedição e autocolantes para 
as viaturas.

Não está incluído no preço do programa:
} Despesa com combustíveis
} Bebidas nos hotéis
} Jantar em Marrakech, neste dia o jantar é na Praça Jemaa el 
Fna 
} Portagens, parques estacionamento, gorjetas
} Os almoços ao longo da expedição em regime de pic-nic
} Outras despesas de carácter pessoal

inscrições

Data limite de inscrição:
18 de Agosto de 2019

Ficha de inscrição online em:
www.terra-oculta.com

www.expedition4x4tours.com

Em caso de desistência devolvemos 100% do valor da inscrição até
18 de Agosto de 2019, após essa data não há direito a qualquer tipo 

de devolução dos valores pagos.
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