PROGRAMA
1º dia – 14 out.
06h30 - Aeroporto do Porto. Escala em Madrid.
12h10 – Saída de Madrid com destino a Marrakech. Chegada prevista às 13h30.
Almoço e tarde livre. Alojamento no Riad Challa, situado na antiga Medina e apenas a 5 minutos
do Diemma em Fana.
2º dia – 15 out.
08h00 – Transporte de autocarro para Ouarzazte, percorrendo cerca de 197 kms em estrada.
Chegada prevista às 12h30. Após almoço inicio da 1ª epata de bicicleta (cerca de 48 km) em
direção a Agdz pelas montanhas do baixo Atlas. Alojamento no Dar Amazir.
3º dia – 16 out.
08h00 - Inicio da segunda etapa de 40 kms em direção a Zagora, descendo pelas montanhas do
Altlas em direção a Zagora. Alojamento no Riad Lamane, situado no coração de Draa Oasis, de
estilo marroquino, com uma piscina exterior cercada de palmeiras.
4º dia – 17 out.
08h00 - Saída em direção a Tafroute, Sidi Ali ( cerca de 50 kms pelo deserto).
Acampamento em tendas berberes, no silêncio do deserto, com um manto de estrelas como
cenário noturno.
5º dia – 18 out.
08h00 - 4ª etapa com 58 kms com destino a Ouzina, percorrendo as mesmas pistas do Rally Paris
Dakar. Chagada ao Albergue Ouzina Rimal, em pleno deserto.
6º dia – 19 out.
08h00 - Início da última etapa no deserto do Sahara, com 55 kms, em direção a Merzouga.
Chegada ao hotel Kanz Erremal
7º dia – 20 out.
09h00 – Saída de Merzouga em autocarro, com paragem para almoço em Midelt. Após refeição
partida para norte, com destino à cidade de Fez. Riad Sultan
8º dia – 21 out.
08h00 – Tempo para compras e visita à cidade
15h30 – Avião com destino a Madrid, onde faremos escala.
19h40 – Partido para Porto. Hora prevista de chegada às 20h00

