Queridos!
Novas dicas, histórias e fotos de viagens.
Visite: http://www.malaparadois.com/
Siga: https://twitter.com/@Malaparadois
Curta: https://www.facebook.com/malaparadois
Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/
Compartilhe a sua história também! Envie-nos um e-mail contando suas aventuras!
E-mail: malaparadois@gmail.com

MARROCOS, por que não?
DADOS PRINCIPAIS:
Nome oficial: Reino de Marrocos (Al-Mamlaka al-Maghribiya).
Nacionalidade: Marroquina.
Data nacional: 18 de novembro (Independência).
Capital: Rabat.
Cidades principais: Casablanca (2.940.623), Rabat (1.385.872), Fès (774.754) (1994).
Idioma: árabe (oficial), berbere, francês, espanhol.
Religião: islamismo 98,7% (maioria sunita), cristianismo 1,1%, outras 0,2% (1993).
Marrocos, como já descrevemos, é um reino ensolarado no noroeste da África, surpreende aos
que imaginam apenas paisagens desérticas pela sua diversidade de elementos naturais com
lagos e cachoeiras assim como desertos e montanhas.
Existem nesse país desértico cachoeiras de 60 metros de altura ou florestas com cedros
centenários. Além de 1.100 quilômetros de litoral dividido entre as águas claras do oceano
Atlântico e do Mar Mediterrâneo e da neve que pontua os cumes da Cordilheira Atlas no
inverno.
Metade de seu território é ocupado pelo deserto sendo que o próprio nome do país surgiu
dele - Marrocos - "A Terra do Sol Poente".
Do calor do deserto , além de tudo, derivam estórias e personagens que ajudaram a criar no
país a aura de um lugar mágico e reino dos sultões árabes conquistadores. Existem também
belos lugares cuja imaginação dos oásis provenientes de filmes são absolutamente verídicas.

As principais cidades marroquinas (as cidades históricas, imperiais, que fundamentaram a
colonização árabe islâmica, a partir do século 7 e se tornaram centros políticos de sua época)
são quatro: Fez, Marrakech, Rabat e Meknés.
Em todas encontra-se traços que caracterizam a tradicional arquitetura urbana marroquina:
uma medina (centro comercial e residencial), uma mesquita central, o palácio real, o mellah
(bairro judeu) e os suqs (mercados), tudo cerrado por uma muralha que servia para fortificar a
cidade.
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Na verdade, Casablanca é uma cidade portuária e industrial. As casas, como Rabat, são todas
brancas.

Todas as cidades, curiosamente são definidas por uma cor básica de suas construções:
Marrakech é a cidade vermelha, Meknés, a verde;Fez é amarela. Rabat, a cidade branca do
litoral atlântico,é a única das cidades imperiais que conserva sua importância política: a capital
do país.
Apesar da pobreza superficial, aparência comum nas ruas de qualquer país árabe, o Marrocos
é um país potencialmente rico. Suas terras ocultam 75% das reservas mundiais de fosfato, daí
tanta briga por apenas uma faixa de areia... O Marrocos é o maior exportador do mundo do
valioso produto, mas possui ainda uma fértil agricultura em campos irrigados por todo o
interior do país, além das estáveis indústrias do turismo e da pesca.
O Tânger, cidade litorânea, muito próxima ao estreito de Gibraltar, sobrevive da fama de ser
uma cidade aventureira, embora já não o seja bem assim.
O Tânger é a cidade ideal para aproveitar as águas do Estreito de Gibraltar, onde Marrocos
quase toca a Espanha. São 16 quilômetros de praias que ficam cheias no verão marroquino
onde diversos europeus estão em férias.
As Kasbahs são as cidades muradas (à época era necessário para se proteger das invasões).
Meknés, a cidade imperial tem uma kasbah tripla cercando sua área original,num total de 25
Kms de muro de 15 metros de altura.
Um pequeno desvio de rota na região de Meknés pode levar a outro lugar sagrado do
Marrocos, o pacato vilarejo de Moulay Idriss, também morada de um importante líder :
Moulay Idriss el Akbar, que chegou à região em 789 como o primeiro mensageiro da fé
islâmica no interior do país.
Fez é a “Capital intelectual do país”, é considerada patrimônio histórico da humanidade pela
Unesco.
A cidade se divide em dois lados totalmente distintos: Fez Bali, ou a "cidade velha", e Fez Jedid,
a "cidade nova".
Fez Jedid sem muitos atrativos, é marcada pela presença do suntuoso palácio Dar El Makhzen.
Fez Bali, por sua vez, concentra a maior e mais compexa medina do mundo árabe, um enorme
labirinto de vielas apertadas e tortuosas.

Uma aventura irresistível : entrar na Medina sem a companhia de um morador da cidade pode
implicar em um mergulho claustrofóbico, sem tempo definido, num fluxo de comerciantes
histéricos à busca de fregueses, gente apressada e burricos com lombo cheio de mercadorias.
Sozinho, pode-se passar um dia inteiro dentro da Medina em busca de uma saída.
Imperdível!
Somente um lugar em todo Marrocos supera o ritmo frenético de Fez: Djemaa El Fna, um
mercado montado numa praça circular no centro de Marrakech, um centro com toda a mágica
de Marrocos. O movimento começa cedo com o sol já ardendo sob a cidade: encantadores de
serpente, mágicos, malabaristas, acrobatas, mulçumanos sentados em tapetes lendo o
Alcorão, dentistas que exibem milhares de dentes extraídos como prova de sua competência.

No extremo noroeste da África, Marrocos faz fronteira com Saara Ocidental e Argélia e é
banhado
pelas
águas
do
Oceano
Atlântico
e
Mar
Mediterrâneo.
Melhor época - As temperaturas oscilam muito. No litoral mediterrâneo podem chegar a 10
graus no inverno entre janeiro e fevereiro quando as chuvas são constantes. Porem em Julho
são registradas temperaturas de 45 graus no interior de Marrocos. No deserto chegam a 50.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Fronteiras:
Argélia, Mauritânia e Espanha (Algeciras e Tarifa por mar; Ceuta e Melilla por terra).
Fuso horário: GMT

Vistos:
Os cidadãos portugueses (ou de qualquer país da União Europeia) e brasileiros não precisam
de visto para estadias de turismo em Marrocos até 90 dias. Apenas precisam apresentar
passaporte com, no mínimo, 6 meses de validade.

Línguas faladas:
A língua oficial de Marrocos é o Árabe, mas também se falam dialetos Berberes e o Francês é,
genericamente, utilizado nas principais cidades e zonas turísticas. No Norte, o Espanhol
também é bastante falado e o Inglês, apesar de ser uma língua “universal”, usa-se pouco e
apenas em contexto eminentemente turístico.

Cuidados de saúde:
Além das vacinas normais que se deve ter sempre em dia (tétano, hepatites, etc), não são
necessários quaisquer cuidados de saúde especiais para viajar em Marrocos. O país está
livre de febre-amarela e a malária apenas poderá estar presente em zonas rurais de província
de Chefchaouen, ainda assim com um risco muito baixo e sem qualquer recomendação para
profilaxia.

Dinheiro:
A moeda oficial de Marrocos é o Dirham, que vale cerca de 0,09 Euros. Símbolo: Dh
Código internacional: MAD
O Euro, que é aceito para pagamento em muitos hotéis e riads, é a melhor moeda para se
cambiar. Nas fronteiras de Ceuta e Tanger há vários guichês para trocar dinheiro, com taxas
normalmente boas, e os bancos são sempre uma boa opção. Fazer isso “na rua” é maluquice é
pedir para ser roubado!
Os cartões de débitos funcionam perfeitamente para levantar dinheiro nas caixas automáticas
que, exceto em localizações mais remotas. Pagar com cartão de crédito é raro ou não vale a
pena, uma vez que é mais ou menos usual cobrarem a famosa taxa extra. Regra geral, prefira
levar e pagar sempre em dinheiro, exceto em compras de valor elevado e locais com processos
mais globalizados.
A gorjeta é um hábito estabelecido e, muitas vezes, os empregados dos estabelecimentos ou o
próprio menu explicam que o serviço não está incluído. Nestes casos, a regra dos 10% funciona
em todo o mundo. É sempre bom ter dinheiro trocado para pagar pequenas coisas como táxis,
garagens para o carro se tiver alugado um, etc., porque que lá há sempre uma falta enorme de
trocos! Até parece um lugar que conheço desde criancinha (rs).
Alguns preços de referência:
Refeições:
De 40 a 50 Dh (barata)
De 70 a 80 Dh (média)
De 100 a 200 Dh (top)
1,5 litros água: 6 Dh nas mercearias e 10 Dh nos restaurantes.
Gasolina: 10,5 Dh por litro
Hotel Riad médio/bom: 60 a 75 Euros
Táxi dentro da cidade: 5 a 15 Dh

Eletricidade:
A corrente elétrica em Marrocos é de 220V 50Hz e as tomadas são do tipo C e E (estilo
europeu), ambas de dois pinos redondos. Ou seja, os viajantes BRASILEIROS precisam de se
preocupar com isso, e terão que levar um adaptador se tiverem equipamentos com
tomadas/plugs com pinos achatados.

Telecomunicações:

O indicativo internacional de Marrocos é o +212. Há telefones públicos e lanhouses
espalhadas por todo o lado, por isso é fácil ter acesso a um telefone. As redes
de telefonia celular têm roaming automático e também é fácil comprar um cartão pré-pago
de uma das redes marroquinas (Maroc Telecom, Meditel, Wana) para usar no nosso próprio
aparelho. Vivo não terá problema, Oi não recomendável, TIM pode funcionar. Os hotéis e
restaurantes disponibilizam Wi-Fi gratuita aos seus clientes.
Voos:
Pela Air France:
Galeão RJ-GIG - Sábados com horários de partidas previstos para às 17 horas
Escalas em Paris – CDG; Agadir-AGA e Casablanca Mohamed V-CMN
Preços em torno de € 1.257,90 / pessoa ida e volta.
Duração: 22 horas aproximadamente.
Pela TAP:
Galeão-RJ-GIG – Sábados com horários de partidas previstos para às 18 horas
Escalas em Lisboa-LIS; AGA e Casablanca Mohamed V-CMN e Agadir-AGA
Preços em torno de € 1.495,67 / pessoa ida e volta.
Duração: 21 horas aproximadamente.
Duas dicas Malaparadois de Hotéis:
Agadir:
Hotel Tagadirt (3 estrelas)
Boulevard Du 20 Aout-Agadir, 80000 Agadir, Agadir, Marrocos
Diárias: € 25,00 (Casal ) / por noite.
Marrakech:
Opera Plaza Hotel Marrakech (5 estrelas)
Angle Avenue Mohammed Vi Et Avenue Hassan II, Hivernage, Marraqueche, Marrocos
Diárias: € 65,00 (Casal ) / por noite.

Maiores Informações:
Lonely Planets
The Knopf Guides Marrocos- guia de turismo
Empresa turística especializada em roteiros para Marrocos:
Roth & Roth Tours - fone(011) 3064-1019/ fax 30832693
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