


25 de setembro a 5 de outubro de 2021 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Moeda 
Euro (EUR) 

Dirham (MAD) 

Câmbio 
1€ = 10.68MAD 

(abril 2021) 

Língua 

Árabe Marroquino 

(Darija) 

Berbere 

Castelhano 

Francês 

Religião Muçulmana 

Hora GMT (-1 hora) 

Indicativo +212 (Marrocos)

Comunicações 

Levar telemóvel 

desbloqueado para 

colocar SIM local 

Diferenças 

Culturais 

Gastronomia 

Hábitos gerais 

Corrente 

Elétrica 

127v / 220v / 50 Hz 

(não é necessário 

adaptador) 

Esforço 

Físico 

Leve / Médio 

Transporte 

(mota/carro) 
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Itinerário (previsto) 

 

25 setembro Lisboa - Algeciras | 575km 

26 setembro Algeciras – (via Tanger Med) – Chefchaouen | 145km 

27 setembro Chefchaouen – Fez | 200km 

28 setembro Fez – Errachidia | 345km 

29 setembro Errachidia – Merzouga | 130km 

30 setembro Merzouga (dia livre) 

01 outubro Merzouga – Gorges du Dadès – Boumalne Dadès | 290km 

02 outubro Boumalne du Dadés – Uarzazate – Marraquexe | 315km 

03 outubro Marraquexe (dia livre) 

04 outubro Marraquexe – Tanger | 575km – 6h00 

05 outubro Tanger – (via Tanger Med) – Lisboa | 625km – 9h00 

 

 

Recomendações importantes: 

✓ Motas em boas condições e com revisão efetuada. 

✓ Verificar estado dos pneus 

✓ Ferramentas básicas / spray para furos / chaves para as rodas / lanterna. 

✓ Kit de luzes suplente. 

✓ Duplicado das chaves. 

✓ Impermeável / óculos do sol / protetor solar. 

✓ Equipamento com proteções completo (temperaturas podem oscilar). 

✓ Medicamentos e receita médica acompanhar. 

✓ Máscaras, álcool gel e cumprir todas as medidas de segurança para o Covid19. 
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Valor do pacote:  

900€ (mota própria) – 1200€ (veículo Advturin) 

Preço por pessoa – IVA incluído 

✓ Pagamento: metade do valor no ato da inscrição, o restante até 15 dias antes da partida. 

✓ Número máximo de participantes: 12 (mota própria); 16 (veículo Advturin). 

 

Incluído 

✓ Alojamento (1 noite em Espanha e 9 em Marrocos): ex. hostel e hotéis de 3 e 4 estrelas 

(quarto duplo c/ wc). Suplemento quarto individual – 150€. 

✓ 20 Refeições (Espanha e Marrocos): pequeno-almoço + jantar (bebidas alcoólicas 

excluídas, preferência por restaurantes tradicionais). 

✓ Parque fechado para motorizadas e veículos 

✓ Seguro de viagem. 

✓ Organização, logística e preparação do Tour. 

✓ Guias Advturin. 

✓ Transporte / Combustível / Portagens (veículo Advturin). 

✓ Reportagem fotográfica. 

✓ Vídeo Reportagem. 

✓ T-shirt oficial do Tour. 

✓ Tracks. 

 

Excluído 

✓ Extras pessoais. 

✓ Alimentação fora das refeições estipuladas (por ex. almoços). 

✓ Entradas em monumentos. 

✓ Atividades locais. 

✓ Combustível / Portagens (mota própria). 

✓ Tudo o que não estiver definido em “incluído”. 
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Introdução 

 

O Reino de Marrocos (المملكة المغربية, Royaume du Maroc) é uma monarquia soberana, com 

cerca de 33.8 milhões de habitantes, situada no norte de África e banhado pelo Oceano Atlântico e 

Mar Mediterrânio. A sua capital é Rabat e a maior cidade é Casablanca.  

Marrocos é muito mais do que mar, é um país recheado de contrastes, onde a geografia, o 

relevo e o clima mudam a cada 300km. Brisa fresca e húmida marítima, montanhas com neve, 

longas planícies, deserto imenso, alta montanha rochosa, medinas labirínticas onde nos perdemos 

de encanto, cidades imperiais com fantásticos Kasbah (Castelos), tudo isto iremos descobrir neste 

nosso Tour. 

A cultura marroquina é vasta e diversa, misturando o árabe, berbere nativo, africano 

subsariano e ainda influências europeias, sobretudo francesa e espanhola. 

O principal motor económico de Marrocos é o turismo. Agadir (أڭادير) constitui-se como um 

importante resort costeiro, Casablanca (الدار البيضاء) o principal porto de cruzeiros, Marraquexe (مراكش, 

Marrakech) a cidade turística por excelência onde os visitantes experimentam os costumes, 

tradições locais e as montanhas do Atlas e do Rife (Rif) que têm sido muito procuradas para 

caminhada e trekking.  

 Deixemo-nos então levar e embrenhar neste local mágico, descobrindo um novo país, um 

novo continente, uma nova religião e uma nova cultura.  
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1º Dia (25 de setembro) 

Lisboa – Algeciras 

Partida: 8h da manhã 

Viagem – 575km – 7h00 

Almoço: Serpa 

Jantar e dormida: Algeciras 

 

Serpa 

 

Serpa é uma cidade 

portuguesa pertencente ao 

distrito de Beja, região do 

Alentejo e sub-região do Baixo 

Alentejo, com cerca de 14 000 

habitantes. 

É sede de um dos mais 

extensos municípios de 

Portugal, subdividido em 5 

freguesias. O município é 

limitado a norte pelo município 

da Vidigueira, a nordeste por Moura, a leste pela Espanha, a sul por Mértola e a Oeste por Beja. 

A origem etimológica advém da palavra “Serpes” (serpente ou víbora), representada aliás no 

brasão da cidade.   

Serpa é conhecida e reconhecida pela sua rica gastronomia, como o gaspacho, as migas, a 

açorda, os queijos, os ensopados, a doçaria regional e claro, pelos seus vinhos de qualidade ímpar.  

A cidade possui como principal atração o seu fantástico e bem preservado Castelo de Serpa. 

 

Algeciras 

 

 O município de Algeciras (derivado do árabe al-

jazira – “ilha verde”) é uma cidade portuária situada 

no sul de Espanha, na província de Cádis (Cádiz) e 

na Comunidade Autónoma da Andaluzia. Possui 

cerca de 122 mil habitantes e localiza-se perto da 

cidade de Gibraltar, ligeiramente a norte de Tarifa, 

de frente para o Mar Mediterrâneo. 
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 Algeciras possui um moderno porto, o 24º mais movimentado do Mundo, o 5º mais 

movimentado da Europa e o 1º mais movimentado do Mediterrâneo e de Espanha. Do seu porto 

partem diariamente ferry-boats para Tanger em Marrocos e para o enclave espanhol de Ceuta. 

 O seu porto e a refinaria da Cepsa constituem os principais motores industriais da cidade.  

 

2º Dia (26 de setembro) 

Algeciras – (via Tanger Med) – Xexuão 

Partida: 6h da manhã 

Viagem – 145km – 3h20 

Almoço: Xexuão 

Almoço, jantar e dormida: Xexuão 

 

Xexuão (Shafshawan, Chefchaouen, Xauen) 

 

Cidade situada no norte de 

Marrocos, enclausurada nas 

montanhas do Rife e rodeada de 

encostas de cannabis, a sul de Tetuão 

e de Ceuta, com cerca de 45mil 

habitantes. O nome berbere da cidade 

(Axauen) significa "os chifres ou “os 

cornos” em berbere rifenho, uma 

referência aos dois picos que ladeiam a povoação (montanhas Kekaa e Megu). Segundo, a crença 

popular, o nome árabe Shifshawen procede do árabe coloquial shuf (“olha”), ou seja, o “olhar os 

chifres”. 

 Xexuão possui uma fortaleza (Kasbah) que remonta ao século XV, altura em que as tribos 

locais precisaram de se defender dos portugueses que faziam as suas primeiras incursões em África, 

acolhendo no seu interior um museu etnográfico rodeado de belos jardins andaluzes.  

A maior riqueza desta pitoresca cidade, reside nas suas paredes e portas em variados tons 

de azul. Na verdade, Xexuão não é só azul e branco, mas estas cores são as mais comuns no centro 

da povoação. Do azul celeste ao azul turquesa, do discreto marinho ao mais vistoso cerúleo, faz-nos 

crer que navegamos num sonho subaquático. São várias as teorias para explicar todo este azul, mas 

a mais comum é a de uma "moda" iniciada pelos judeus sefarditas, que usavam a “cor do paraíso” 

para manterem o foco no espiritual. 

Entre as muitas portas de acesso (Bab) que rasgam a muralha acastanhada, que outrora 

protegia de invasões e agora protege de ventos gélidos, encontra-se a mais conhecida - Bab El-
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Mahruk - a porta norte do século XVI. As outras são: a Bab El Ansar, a Bab El Ain, a Bab Es Souq e 

a Bab el Sour. 

Pelas ruas da cidade onde os gatos são reis, emerge a principal artéria da medina - a rua 

Hassan I. Os vasos coloridos do bairro Rif Andaluz, oferecem um contraste perfeito nas fotos e a 

Grande Mesquita, situada na praça central Uta el-Hammam, de minarete octogonal, é dos bastiões 

turísticos da cidade. Este é um dos locais indicados para relaxar e apreciar sentado um saboroso 

chá de menta.   

Outra opção é 

experimentar um hammam, 

os banhos públicos tão 

característicos do mundo 

árabe. 

Constitui também 

atração as quedas de água 

de Ras el-Ma, águas da 

montanha que chegam a 

Xexuão através de um 

pequeno riacho e que ficam 

mesmo às portas da cidade. 

A curtos 45 minutos (de carro ou táxi), encontram-se as cristalinas cascatas D’Akchour, um 

dos ex libris da região. 

Por fim, fica a sugestão de fazer um trilho no Parque Nacional Talasemtame, nas montanhas 

do Rife.  

Na mesma direção, mas à distância de uma curta caminhada, fica uma das mais belas vistas 

panorâmicas sobre Xexuão. Cerca de 10 minutos serão suficientes para chegar à Mesquita 

Bouzafaar, onde a tal vista se abre perante os nossos olhos. 
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3º Dia (27 de setembro) 

Xexuão – Fez  

Partida: 9h da manhã 

Viagem: 200km – 3h00 

Almoço: Fez 

Jantar e dormida: Fez 

 

Fez ( فـاس, Fès) 

 

Fez é uma cidade no nordeste do Marrocos, muitas vezes chamada de capital cultural do 

país, foi na verdade por inúmeras vezes a capital do país. É conhecida principalmente pela 

emuralhada Medina de Fez (el Bali), com arquitetura merínida medieval, pelos animados Souks 

(“mercados”), é onde está localizada a Universidade al Quaraouiyine, alegadamente a mais antiga 

universidade do mundo ainda 

em funcionamento, criada e 

fundada no ano de 859, por 

uma mulher (mas que só pode 

ser frequentada por homens) e 

foi um dos maiores centros 

educacionais do mundo antigo.  

Funciona até hoje como 

universidade e escola corânica, 

além de possuir uma mesquita. 

Infelizmente, a entrada é proibida a não muçulmanos. Juntamente com Rabat, Mequinez e 

Marraquexe, Fez é uma das chamadas cidades imperiais de Marrocos. 

A cidade é constituída por três partes principais e distintas: Fes el Bali (Fez-a-Velha), Fez el 

Jdid (Fez-a-Nova) ou Ville Nouvelle (cidade nova) e o Méchouar. A primeira é a almedina, classificada 

como Património Mundial pela UNESCO desde 1981; a segunda foi projetada e construída pelos 

franceses durante o período colonial; a terceira é constituída pelo complexo do palácio real.  

São inúmeras as fascinantes e variadas atrações desta cidade. Passemos a enumerá-las. 

• Bab Boujloud (“Porta Azul”) separa a Medina de Fez da parte nova e moderna da 

cidade, funcionando como a principal entrada de Fez El Bali e a sua construção data 

do ano de 1913. 

• Place Boujloud é a praça que se encontra em frente à Porta Azul, completamente 

muralhada, com as suas fortificações datadas do século IX. Aqui ocorrem feiras onde 

os berberes, nómades marroquinos, vêm vender os seus produtos. 
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• Talaa Kebira é a rua mais famosa de Fez, começando na Porta Azul e descendo até 

à parte baixa da cidade, terminando em frente à Universidade de al Quaraouiyine. 

Nesta rua, é onde se distribuem grande parte das lojas e atrações. 

• A Fonte Nejjarine encontra-se numa pequena praça, sendo a mais famosa fonte de 

Fez, cidade esta repleta de fontes, onde a sua população busca água desde que a 

cidade foi fundada. Boa parte delas está hoje desativada, mas nalgumas ainda deitam 

água e são usadas pelos locais para beber e se refrescarem, dado que é potável. 

• Zaouia de Moulay Idriss II é um templo construído em 1440, onde os restos mortais 

de Moulay Idriss II se encontram. Idriss foi o fundador de Fez e governante de 

Marrocos durante o século IX. É hoje padroeiro de Fez e os locais acreditam que visitar 

o lugar traz proteção e saúde. Tanto é assim, que a sua tumba possui conexão com a 

rua, onde qualquer transeunte que esteja com pressa pode tocar nela sem precisar 

entrar. 

• Al Attrarine Madrasa é uma das muitas escolas corânicas de Fez, fundada em 1310 e 

funcionando até os dias de hoje. A sua arquitetura é maravilhosa, repleta de arabescos 

e azulejos. A sua entrada é paga, sendo só possível visitá-la fora do horário das aulas. 

• Outro exemplo é a Madrasa Bou Inania, com uma arquitetura muito característica, 

construída entre 1351 e 1357, é a única Madrasa da cidade a ter um minarete. 

• A Praça Seraffine é um templo onde se encontram os restos mortais de Ahmed Tijani, 

fundador de uma das ordens do Islão. Assim, como grande parte dos prédios 

marroquinos, o templo possui uma arquitetura maravilhosa e atrai fiéis de países como 

o Senegal e a Nigéria, onde a vertente do islamismo fundada por ele se propagou. 

• A tinturaria de 

Chouara é um dos 

postais da cidade. 

Fundada no século 

XI, continua em 

atividade até os dias 

de hoje. Lá os couros 

de vaca, bode, 

ovelha e camelo são 

tratados com fezes 

de pombo e tingidos 

com produtos naturais, como o açafrão (especiaria) e o índigo (planta). O cheiro é 

intenso e por isso, ao entrar, os guias locais servem folhas de hortelã para abafar o 

odor. 
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• Oued Bou Khrareb é a rua paralela ao rio Tarrafine, que divide a medina e a cidade 

ao meio, com todas as diferenças inerentes entre ambas as partes. 

• Bab Makina, Bab Rcif e Bab sid Lajoud são algumas das portas que delimitam belas 

praças, dando lugar a vielas estreitas onde quase não passa uma pessoa. 

• O bairro judaico, situado fora da medina também merece uma visita, bem como o seu 

comércio agitado e pujante. 

• Para relaxar existem os jardins Bou Jeloud, local calmo e agradável usado para 

socialização ou entretenimento.  

 

4º Dia (28 de setembro) 

Fez – Errachidia 

Partida: 9h da manhã 

Viagem: 345km – 5h10 

Almoço: Midelt 

Jantar e dormida: Errachidia 

 

Midelt (ميدلت) 

 

Cidade situada no centro de 

Marrocos, com cerca de 50 mil habitantes, na 

junção dos maciços montanhosos do Médio 

Atlas e do Alto Atlas Oriental, a 1520m de 

altitude,  

tendo por fundo o imponente Jbel Ayachi, um 

pico que se ergue a 3757m de altitude, 10km 

a sul de Midelt. 

 A nível económico, as principais atividades são a agricultura e a extração e minérios. 
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Errachidia (Er-Rachidia, الراشيدية) 

 

Município do sudeste de Marrocos, com aproximadamente 100mil habitantes. O nome atual 

foi atribuído em 1975, em honra de Moulay Rachid, o filho mais novo do rei Hassan II. 

Na prática a cidade como a que se conhece atualmente, foi fundada nas margens do rio Ziz 

durante o período colonial francês, 

quando serviu de base à Legião 

Estrangeira, o que deixou marcas 

na arquitetura de estilo militar de 

muitos edifícios da cidade.  

Um dos maiores oásis do 

mundo, encontra-se no vale do Ziz, 

um lugar mágico e fértil onde nos 

podemos deleitar à sombra e 

degustar as suas maravilhosas 

tâmaras ou beber tranquilamente um chá. O chá de menta, que aqui é plantada, é o chá mais 

tradicional de Marrocos. 

Embora Errachidia esteja a um pequeno passo do deserto do Sahara, a moldura à volta da 

cidade é pintada pela Cordilheira do Atlas. 
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5º Dia (29 de setembro) 

Errachidia – Merzouga 

Partida: 10h da manhã 

Viagem: 130km – 1h50 

Almoço: Merzouga 

Jantar e dormida: Merzouga 

 

Merzouga 

 

Merzouga é uma pequena 

aldeia berbere no deserto do 

Sahara, em Marrocos. A aldeia 

divide-se em 3 partes: zona das 

dunas; centro da aldeia e a parte 

nova, para norte do rio e antes de 

se chegar à grande porta da aldeia. 

É conhecida por se situar 

junto a Erg Chebbi, o maior 

conjunto de dunas de Marrocos, ponto de interesse turístico pelas várias atividades, tais como: 

excursões em camelos, observação do pôr do sol, apreciar a noite estrelada, circuitos 4x4, 

acampamentos nas dunas onde se pode pernoitar em cabanas montadas, banhos de areia 

terapêuticos, viagens em moto 4 ou desfrutar do chá marroquino e experimentar os pratos típicos ao 

redor de uma fogueira ao som de música berbere. 

Aqui aproveitaremos tudo o que o deserto nos tem para oferecer, fazendo o primeiro 

descanso da viagem. 

 

6º Dia (30 de setembro) 

Dia reservado para visita descontraída e livre pelo deserto. 

Almoço, jantar e dormida: Merzouga 
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7º Dia (01 de outubro) 

Merzouga – Gorges du Dadès – Boumalne Dadès 

Partida: 9h da manhã 

Viagem: 290km – 4h15 

Almoço: Boumalne Dadès 

Jantar e dormida: Boumalne Dadès 

 

Boumalne Dadès (Boumalne du Dadès e Boumal n'Dades, بومالن  دادس) 

 

É uma cidade do sul 

de Marrocos, situada no vale 

do rio Dadès, com cerca de 

12mil habitantes. 

Boumalne Dadès 

possui como principais 

atrações turísticas, as 

famosas gargantas (Gorges) 

do Todra e do Dadès, profundas ravinas formadas entre escarpas e falésias, e o Jbel Saghro, uma 

das montanhas mais altas (com 2712m) da cordilheira do Anti-Atlas, no sul de Marrocos. O dia do 

mercado semanal é a quarta-feira. 

 

8º Dia (02 de outubro) 

Boumalne Dadès – Ouarzazate – Marraquexe 

Partida: 10h da manhã 

Viagem: 315km – 5h25 

Almoço: Uarzazate 

Jantar e dormida: Marraquexe 

 

Uarzazate (ورزازات, Ouarzazate) 

 

É uma cidade do sul de Marrocos, apelidada popularmente de "porta do deserto", com cerca 

de 70mil habitantes. É o centro nevrálgico de uma vasta região do sul marroquino, fazendo a 

transição entre as montanhas do Atlas e o deserto do Sahara. Em 1928, a administração colonial 

francesa transformou Uarzazate numa "cidade guarnição militar". 
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Um dos grandes atrativos turísticos da cidade e da região envolvente os inúmeros Kasbahs 

construídos em taipa, as montanhas e as planícies áridas, os vales e oásis verdejantes, os palmeirais 

e as aldeias de barro vermelho.  

O símbolo da cidade é o Kasbah de 

Taurirte, o antigo palácio-fortaleza do paxá 

El Glaoui, construído em meados do século 

XVIII.  

Uarzazate e a região em redor, é um 

dos locais de Marrocos mais usados como 

cenário por realizadores de cinema de todo 

o mundo. Além das paisagens, outro dos 

grandes atrativos da área é a qualidade e 

quantidade de luz, com um sol brilhante 

pelos menos durante 300 dias por ano. Nos anos 60, Uarzazate começou a ser um lugar de rodagem 

de filmes históricos, entre os quais o célebre Lawrence da Arábia, filmado em Aït-Ben-Haddou, uma 

pequena aldeia classificada como Património Mundial em 1987. 

A cidade é sede dos estúdios Atlas Corporation e tem um museu do cinema onde estão 

expostas peças dos cenários e vestuário usados em alguns filmes rodados em Uarzazate, como por 

exemplo Patton, A Jóia do Nilo, A Última tentação de Cristo, O Legionário, A Múmia, O Gladiador, 

Jogo de Espiões, Asterix e Obelix – Missão Cleópatra, Alexander, Reino dos Céus, Babel, Príncipe 

da Pérsia – As Areias do Tempo, entre muito outros. 

 

Marraquexe ( مراكش, Marrakech) 

 

É uma cidade do centro-sudoeste de 

Marrocos, situada perto do sopé norte da 

cordilheira do Alto Atlas. Conhecida como a 

"Cidade Vermelha", a "Pérola do Sul" ou a 

"Porta do Sul". Possui mais de 1 milhão de 

habitantes, sendo a quarta maior cidade do 

país, a seguir a Casablanca, Fez e Tanger. É 

uma das quatro cidades imperiais. 

As muralhas avermelhadas da cidade, 

construídas entre 1122-1123 e vários edifícios construídos em pedra igualmente avermelhada 

durante este período, estão na origem de uma das suas alcunhas – "cidade vermelha" ou "cidade 

ocre". 
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A praça Jemaa el-Fna, ainda hoje é a mais movimentada e animada de África e em 2001 foi 

inscrita nas listas do Património Cultural Imaterial da Humanidade. Esta praça tem uma “dupla 

personalidade”, tendo uma face diurna e uma outra face noturna. Ambas as faces oferecem uma 

panóplia diversa de artigos que os vendedores de rua comercializam. Resumindo, é o local perfeito 

para negociar souvenirs de dia e petiscar à noite. 

À semelhança de muitas cidades marroquinas, Marraquexe tem uma parte antiga (ou 

almedina), correspondente à cidade primitiva, cercada por muralhas, fortificadas, com ruas pejadas 

de lojas e vendedores. Aqui podemos visitar por exemplo Le Jardin Secret, a Medersa Ali Ben 

Youssef, a fonte Chrob ou Chouf esculpida em 

cedro, a cúpula do pátio de abluções (lavagens) 

Qubba Almorávida ou o Museu de Marraquexe. 

A almedina de Marraquexe está classificada 

como Património Mundial desde 1985. 

No entanto, a parte antiga é rodeada do 

lado de fora das muralhas por bairros modernos, 

cosmopolitas e glamorosos, nomeadamente 

Gueliz, o mais elegante deles, situado junto ao 

centro. Aqui podemos descobrir o local de peregrinação na Zaouia Sidi bel Abbès e o imperdível 

Jardim Majorelle.  

Marraquexe tem também o maior souk (“mercado tradicional”) berbere, com os 18 souks 

especializados que se concentram na almedina, comercializando tapetes, especiarias, eletrónica 

moderna, artesanato, etc. 

Outros pontos turísticos a não perder, é a Mesquita Cutubia (Mosquée de la Koutoubia) que 

deriva do árabe al-Koutoubiyyin, que significa bibliotecário, o minarete e as ruínas da antiga 

mesquita. Pela Avenue Prince Moulay Rachid, em 30 minutos chegamos à porta do Jardim Menara, 

um verdadeiro oásis fresco. 

Por fim, recomendamos uma incursão pela Marraquexe monumental, entrando na medina 

pela porta Bab Agnaou, nas imponentes e seculares muralhas de Marraquexe. Seguem-se os 

Túmulos Saadianos e o “despido”, mas gigante Palais El Badi.  

A simpática Place des Ferblantiers, a sinagoga Salt Al Azama e o magnífico Palace Bahia 

são outros locais onde se poderá completar a visita. 
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9º Dia (03 de outubro) 

Dia reservado para visita descontraída e livre pela cidade. 

Almoço, jantar e dormida: Marraquexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º Dia (04 de outubro) 

Marraquexe – Tanger 

Partida: 9h da manhã 

Viagem: 575km – 6h00 

Almoço: durante o percurso para Tanger. 

Jantar e dormida: Tanger 

 

Tanger ( طنجة, Tânger) 

 

É uma cidade do norte de Marrocos, com cerca de 800 mil habitantes. Situa-se no topo 

noroeste de África, na costa atlântica e na entrada ocidental do estreito de Gibraltar, que une o 

Atlântico ao Mediterrâneo e separa Marrocos de 

Espanha. Dista 14 km em linha reta da península 

Ibérica. 

Tanger possui uma história riquíssima – 

por ali onde passaram várias civilizações e 

culturas desde a Antiguidade – que remonta pelo 

menos ao século V a.C., quando os fenícios ou 

cartagineses ali fundaram uma colónia que substituiu um assentamento berbere. Foi também uma 

colónia romana, capital da província da Mauritânia Tingitana, tendo sido depois conquistada pelos 

vândalos. Ao longo da Idade Média foi disputada por vários reinos muçulmanos e cristãos de ambos 

os lados do estreito. No século XVII, foi oferecida por Portugal à Inglaterra, que só a ocupou de facto 

muito brevemente. Entre 1923 e 1956, teve estatuto de "cidade internacional", administrada em 
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conjunto por várias potências coloniais, entre as quais Portugal, tornando-se se um destino para 

muitos diplomatas, espiões, escritores e homens de negócio europeus e norte-americanos. 

Passear por Tânger la Blanche é descobrir ruas alinhadas com casas revestidas de cal, os 

becos do grande Souk e os pés das altas paredes do Kasbah, admire a fortaleza que domina a 

medina. Não muito longe é o Palácio do Sultão, hoje dedicado às artes de Marrocos.  

Tanger também tem influências espanholas, com uma arena que se ergue na Plaza de 

Toros, para não falar do teatro Cervantes construído em 1913. 

Outros pontos de referência que merecem uma visita é a Grande Mesquita, a praia do Cabo 

Spartel, as Cavernas de Hércules e os Jardins de La Mendoubia. 

 

11º Dia (05 de outubro) 

Tanger – (via Tanger Med) – Lisboa 

Partida: 9h da manhã 

Viagem: 625km – 9h00 

Almoço: durante o regresso a Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final Do Tour… Até à próxima aventura! 
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