Mergulhar na cultura árabe explorando o Norte de
África, alargando horizontes pessoais e patrimoniais,
recuperando a herança do Al-Andaluz, são estes os
principais vectores de uma expedição ímpar em
Portugal, promovida pela Câmara Municipal de Mértola,
que conhece em 2011 a sua segunda edição.
Mais do que uma expedição todo-terreno, as Rotas do Al-Andaluz promovem uma
experiência cultural assente na redescoberta de um passado comum, cujas marcas e
contribuições culturais são ainda hoje bastante visíveis, e que merecem ser
recuperadas.
Esta expedição que partirá da vila de Mértola no dia 1 de Setembro, percorrerá locais
fundamentais na revisitação do património histórico-cultural do Al-Andaluz, tais como
cidades em solo marroquino, cujo antepassado milenar não deixará ninguém
indiferente. Mas não só, pois a rota todo-terreno da expedição permite explorar locais
de outra forma inacessíveis, que em muito surpreenderão os participantes.
A Rotas do Al-Andaluz 2011 é uma oportunidade única para embarcar numa viagem de
aventura cultural ao longo de 11 dias entre Mértola e Marrocos, sendo sem dúvida uma
das mais originais e gratificantes que pode vir a experimentar.

PROGRAMA
31 Agosto - Concentração em Mértola (jantar e dormida em Hotel)
01 Setembro | Mértola - Chefchaouen (Hotel regime 1/2 pensão)
02 Setembro | Chefchaouen - Azrou (dormida acampamento)
03 Setembro | Azrou - Gargantas Todra (Albergue regime 1/2 pensão)
04 Setembro | Gargantas Todra - Nekob (dormida acampamento)
05 Setembro | Nekob - Zagora (Hotel 1/2 pensão)
06 Setembro | Zagora - Erg Chegaga (dormida acampamento)
07 Setembro | Erg Chegaga - Ouarzazate (Hotel 1/2 pensão)
08 Setembro1 | Ouarzazate - Marrakech (Hotel c/ Peq. Almoço)
09 Setembro2 | Marrakech - Marrakech (Hotel c/ Peq. Almoço)
10 Setembro | Marrakech - Mértola
Distância Aproximada: 3300 Km
1

Visita ao Mausoléu do poeta Al-Mu’Tamid

2

Visita às tumbas dos reis Saadianos
e muito mais...
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Inscrições Limitadas!
Até 18 JULHO

Percurso misto estrada / montanha / areia / pista
(dificuldade de grau médio em pistas de montanha)
Necessidade de veiculo 4x4 em boas condições!

Obrigatório:
Passaporte com validade mínima de 6 meses
Seguro para veículo (necessária extensão territorial para Marrocos)
Veículo registado em nome do condutor, ou declaração de empréstimo
devidamente autenticada por Embaixada/Consulado de Marrocos
Placas desatascadoras
Cabo de reboque
Rádio comunicação CB am/fm
Estojo 1ºs socorros
Material de campismo
Comida e bebida para almoços volantes (pode ser adquirida localmente), a fim de
evitar excessiva de carga no veículo
Inclui:
Passagens de barco para passageiros e veículos
Acompanhamento nos trâmites fronteiriços
Alojamento nas noites mencionadas no programa em regime de quarto duplo
(suplemento single acresce 190 Euros)
Refeições mencionadas no programa
Apoio médico
Apoio mecânico
Roadbook
Cobertura vídeo com distribuição de um filme por carro participante
Aconselha-se:
Seguro Individual em caso de acidente ou doença
GPS
Mapa Marrocos Michelin 742
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(Reservado à Organização) Ficha de

Inscrição nº _____

Valor da Inscrição:
- 900€ por viatura (duas pessoas) + Pack Solidário*
- 400€ por cada acompanhante (regime quarto duplo)
- 190€ suplemento single
Para mais informações visite:
www.cm-mertola.pt | www.merturis.pt
Email: geral@marafadosdott.com Telm. 960 098 880

1. Viatura
Marca: __________________________

Modelo: ____________________________

Matrícula: ____________________ Chassis nº __________________ Ano: _______
Observações : ___________________________________________________________
2. Condutor:
Nome completo: _________________________________________________________
Data de nascimento: _________

Profissão: _______________________________

Nacionalidade: ____________________ Contacto telefónico: _________________
Morada: _________________________________________________________________
Passaporte nº ________________ Emitido por: ___________ Data: ______________
Observações: ____________________________________T-shirt (S,M,L,XL) _______
3. Acompanhante 1
Nome completo: _________________________________________________________
Data de nascimento: _________ Profissão: _________________________________
Nacionalidade: ____________________ Contacto telefónico: __________________
Morada: _________________________________________________________________
Passaporte nº ________________ Emitido por: ___________ Data: ______________
Observações: ____________________________________ T-shirt (S,M,L,XL) ______
* Pack

Solidário: consiste em cada viatura reunir pelo menos 20Kg de vestuário, calçado,
material escolar ou outros, a fim de ser distribuído em comunidades necessitadas.
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PAGAMENTO:

Após o preenchimento, devolver com o respectivo
pagamento para Os Marafados do TT Algarve*
NOTA: A INSCRIÇÃO SÓ É VÁLIDA APÓS O
COMPLETO PREENCHIMENTO DA FICHA E
ACOMPANHADA DO RESPECTIVO PAGAMENTO.

4. Acompanhante 2
Nome completo: ________________________________________________________
Data de nascimento: _____________ Profissão: ____________________________
Nacionalidade: ____________________ Contacto telefónico: ________________
Morada: ________________________________________________________________
Passaporte nº ________________ Emitido por: ___________ Data: _____________
Observações: ________________________________ T-shirt (S,M,L,XL) _________
5. Acompanhante 3
Nome completo: ________________________________________________________
Data de nascimento: _____________ Profissão: ____________________________
Nacionalidade: ____________________ Contacto telefónico: ________________
Morada: ________________________________________________________________
Passaporte nº ________________ Emitido por: ___________ Data: _____________
Observações: _______________________________ T-shirt (S,M,L,XL) __________
Pagamento em cheque: Os Marafados do TT Algarve
Transferência bancária: NIB: 0033 0000 00114593 182 05
Viatura: _________euros | Acompanhantes: _______ euros
TOTAL: __________ euros
* Sítio da Aldeia Azul, Lote N.º1 - Loja J, Montechoro, 8200-000 Albufeira
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Ler com atenção
A INSCRIÇÃO SÓ É VÁLIDA APÓS O COMPLETO
PREENCHIMENTO DA MESMA E ACOMPANHADA DO
RESPECTIVO PAGAMENTO.

Termo de Responsabilidade:
Em caso de acidente ou doença a organização exclui-se de qualquer responsabilidade
sobre os participantes ou terceiros, sendo que apenas serão prestados os primeiros
socorros tentando
sempre que possível acompanhar o sinistrado
ao hospital
mais próximo , não podendo ser imputada qualquer despesa à organização, possuindo para
estes casos cada participante o seu respectivo seguro de viagem.
Em caso de avaria a organização prestará auxílio mecânico de modo a tentar sempre
que possível fazer chegar a viatura à cidade mais próxima, sendo que a partir daí o
participante deverá reclamar a assistência em viagem do seu seguro.
À organização reserva-se o direito de anular, ou alterar parte do percurso quando
entenda existir justificação para tal, bem como excluir algum dos participantes que não
cumpra as indicações da mesma ou que o seu comportamento represente incómodo ou
perigo para os restantes participantes, sem que exista direito à devolução da inscrição.
Comprometo-me perante a organização a observar as instruções transmitidas pela mesma
durante a Expedição TT “Rotas do Al-Andaluz 2011”, bem como a não solicitar desta
qualquer responsabilidade por danos causados a participantes, viaturas ou terceiros, físicos
ou morais, resultantes de acidentes ocorridos, sendo estes imputados individualmente a
cada participante.
Desta forma, não pode ser solicitada à organização qualquer indemnização de modo a
cobrir eventuais danos.
Tomei conhecimento e concordo com o termo,
Assinatura do Condutor _________________________________________________________
Assinatura do Acompanhante 1 __________________________________________________
Assinatura do Acompanhante 2 __________________________________________________
Assinatura do Acompanhante 3 __________________________________________________
Data ____/____/____
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Informações Úteis
Para envio de ficha de inscrição e cheque bancário via postal:
À ordem de: Os Marafados do TT Algarve
Os Marafados do TT Algarve
Sítio da Aldeia Azul, Lote N.º 1 - Loja J
Montechoro
8200-000 Albufeira
Para envio de ficha de inscrição e comprovativo de transferência via correio electrónico:
geral@marafadosdott.com
NIB para Transferência: 0033 0000 00114593 182 05

Para mais informações:
www.cm-mertola.pt | www.merturis.pt
Os Marafados do TT Algarve
geral@marafadosdott.com | 960 098 880
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