
Dia de Viagem 1, 2 de Abril (Sexta-feira) 

 Portugal-Tarifa, Tanger – Plage des nations, total KM=867 (tudo em estrada) 

O primeiro dia de viagem. A ligação entre Portugal e Tarifa (onde iremos apanhar o ferry ) 

pode ser feita através de 2 caminhos distintos: 

 Caminho mais rápido, mas mais caro (portagens). Apanhando a AE para sul em 

direcção ao Algarve e saída de Portugal por Vila Real de St. António. 

Distância 678 KM, tempo total 6h33. Cerca de 35 euros de portagens. 

 A2 Sul, com saída em Grândola. Direcção Beja. Passagem da fronteira em Vila Verde de 

Ficalho. Distância 609 KM, tempo total 7:30. Cerca de 15 euros de portagens. 

A ideia é fazermos a viagem por alguma calma e sem o stress de ver as horas a passar e 

sabermos que temos o barco para apanhar. Assim, e ao contrário de outros anos onde 

apanhámos o barco das 15h (hora local, ou seja, 14h em Portugal), a ideia é apanharmos o 

barco das 17h que chega a Marrocos (Tânger) às 15:45 hora local. 

Partindo às 7 da manhã temos 9 horas para lá chegar, sendo que é prudente chegar pelo entre 

1 hora a 45 minutos antes do horário. Assim, temos cerca de 8 horas para a viagem. 

Depois de passada a fronteira (estamos a contar com 1 hora para o processo) temos cerca de 2 

horas de viagem (201 KM), por AE até chegarmos a Plage dês Nations. É um hotel, situado à 

beira mar, ideal para relaxar da viagem. Tudo correndo como previsto, perto das 19h estamos 

lá. O jantar será no hotel. 

Dia de Viagem 2, 3 de Abril (Sábado) 

 Plage des Nations-Marrakesh, total KM=353 (tudo em estrada) 

Saindo de Plage dês Nations, vamo-nos dirigir a Casablanca (passando por Rabat). A ideia é 

aproveitar para visitar a Mesquita que existe em Casablanca, uma vez que o percurso até 

Marrakesh é sempre em AE e como tal, bastante rápido. 

Existem várias horas para visitas, e a mais apetecível será a das 11h. Uma vez que temos cerca 

de 112 KM a percorrer, bastará sairmos do hotel às 9:00 para tentarmos chegar a Casablanca 

perto das 10:30 para conseguirmos visitar a mesquita. (o valor da visita deverá ronda os 12 

euros por pessoa) 

Após a visita à mesquita podemos dar uma pequena volta pelo centro de Casablanca e até 

almoçar por lá. 

Após o almoço apanharemos a AE direitos a Marrakesh. São cerca de 240 KM, pelo que a ideia 

é sair de Casablanca às 14h para chegar a Marrakesh às 17h. Depois de deixados os carros 

estacionados no parque do hotel e nós refrescados, vamos para o Souk (a grande atracção de 

Marrakesh) e para a praça Jma-el-Fna onde escolhermos o sitio para jantar. Existem inúmeros 

restaurantes virados para a praça, muito simpácticos. 

O transporte dentro de Marrakesh será sempre feito através de táxi local, que têm um preço 

bastante aceitável. 

  



Dia de Viagem 3, 4 de Abril (Domingo) 

 Marrakesh-Ourzazate, total KM=314 (dos quais apenas 60 em pista) 

A partida neste dia às 8:00, pois temos uma longa ligação de 187 KM, passando por Denmate 

até chegarmos ao inicio da pista. A pista, com apenas 60 KM é feita a muito baixa velocidade, 

ora ziguezagueando nas margens do rio ora passando no meio do rio. Este será o primeiro dia 

de almoço volante na pista. A pista passa por Amezri, Tamezrit indo terminar perto de 

Toundout onde apanharemos novamente a estrada em direcção a Skoura e depois Ourzazate. 

Esta parte final em estrada tem cerca de 67 KM. O jantar será no Hotel para retemperar forças. 

  
 

Dia de Viagem 4, 5 de Abril (segunda-feira) 

 Ourzazate-M’Hammid, total KM=294 (170 em pista) 

Partida prevista do hotel às 8:00, com 124 KM de ligação de estrada até Tazenakht onde 

começa a pista. 

A partir daqui temos cerca de 170 KM de pista até M’Hammid, passando por Asaka e Bleida. O 

almoço será feito na pista. O jantar será no Hotel em M’Hammid (Hotel Tabarkat), onde iremos 

ficar 2 noites. Pelo meio ainda faremos uma paragem em Tagounite para abastecer os carros 

para o dia seguinte. 

 

  



Dia de Viagem 5, 6 de Abril (terça-feira) 

 M’Hammid, total KM=? (pista) 

Fazendo base em M’Hammid, vamos neste dia explorar o lago Iriki e as dunas do Erg Chegaga. 

Dependendo do nível de cansaço acumulado no dia anterior a hora de partida será combinada 

entre todos, sendo que não deverá ultrapassar as 9:00 para não comprometer as pistas do dia. 

Sempre em pista, e muitas de areia. Será o primeiro contacto com a areia do deserto e numa 

zona que combina pistas rápidas de terreno rijo ou areia até às dunas do Chegaga. O jantar 

será de volta ao Hotel Tabarkat. (será necessário ir de novo a Tagounite para abastecer os 

carros) 

  
 

Dia de Viagem 6, 7 de Abril (quarta-feira) 

 M’Hammid-Erg Chebi, total KM=252 (pista) 

Este será um dos mais duros desta viagem, mas também dos mais aliciantes. Iremos partir às 

7:30 para fazer uma longa pista de mais de 250 KM para ligar M’Hammid ao Erg Chebi. Existem 

muitas pistas nesta zona e apesar de irmos com uma planeada, será sempre possível desviar 

um pouco mais para Norte ou para Sul caso vejamos uma pista melhor. 

A parte inicial será de piso duro (com muita pedra), mas depois iremos começar a apanhar 

pistas rápidas, e é possível até um pouco de areia. O jantar será no Aurgerbe Dune D’or onde 

iremos dormir. 

  
 

 



Dia de Viagem 7, 8 de Abril (quinta-feira) 

 Erg Chebi, total KM=? (pista) 

Se no dia anterior não chegarmos a tempo (ou chegarmos sem paciência) para irmos abastecer 

a Erfoud, então o começo deste dia será a ida a Erfoud para atestar os carros se for necessário 

(a pista do anterior foram apenas 250 KM, pelo que todos os carros deverão ter ainda muita 

autonomia). 

Partindo às 8:00, o objectivo é chegar ao acampamento no meio das dunas onde iremos 

dormir a noite para ficarmos com a track e avaliarmos a nossa (condutores e máquinas) 

capacidade de lá chegarmos com o carro (caso não seja possível, o percurso pode ser feito de 

camelo ou a pé). Em correndo tudo bem, o percurso faz-se em 15 minutos e temos o resto do 

dia para fazer algumas pistas à volta do Erg, visitar um local com vestígios de dinossauros e 

ainda (talvez) fazer uma pequena ‘tour’ até Rissani ou Erfoud para visitarmos o Souk local. 

A saída ao fim do dia para o acampamento onde vamos jantar e pernoitar será combinada na 

altura entre nós e os donos do Auberge. 

  
 

Dia de Viagem 8, 9 de Abril (sexta-feira) 

 Erg Chebi-Fez, total KM=477 (Estrada) 

O acordar será muito cedo, para ver o nascer do sol no deserto, sentados na Grande Duna. O 

pequeno-almoço será servido ainda no acampamento e depois faremos o percurso de volta ao 

Auberge (com os carros e não de camelo, espero eu) onde iremos tomar um banho antes de 

seguir viagem (isto terá de ser acordado com o dono e poderá ter um custo adicional, mas 

acho que todos quererão tomar um banho). 

Seguiremos então viagem até Fez, num percurso de 477 Km que deverá demorar cerca de 6 

horas e onde vamos passar por Sefrou, Boulemane, Midelt, Errachidia, Erfoud. O almoço será 

volante e o jantar será no Hotel. 

 

 

 

 



Dia de Viagem 9, 10 de Abril (Sábado) 

Fez-Chefchaouen, total KM=209 (Estrada) 

A manhã será livre para visitarmos a Medina e os curtidores de peles em Fez. Poderemos 

almoçar em Fez, e partir depois de almoço em direcção a Chefchaouen. O percurso tem 

apenas 200 KM e deverá demorar cerca de 3 horas, pelo que ainda chegaremos a Chefchaouen 

para visitar o seu belo Souk. O jantar será num dos restaurantes de Chefchaouen. 

 

 

Dia de Viagem 10, 11 de Abril (Domingo) 

Chefchaouen-São Domingos de Rana, total KM=789 (Estrada) 

A ligação entre Chefchaouen e o terminal de ferrys em Tanger deverá demorar cerca de 1:30. 

O objectivo é apanhar o barco das 11h, pelo que a saída do hotel deverá ser feita perto das 

8:00 para termos tempo de passar a fronteira com calma. 

Depois é o regresso a casa, com mais de 600 KM pela frente. Poderemos combinar e fazer um 

último almoço juntos pelo caminho. 

 

 


