MARROCOS
PARTIDAS 3ª FEIRAS
De 01 Julho
a 27 Outubro
PREÇO POR PESSOA
7 DIAS / 6 NOITES
(mínimo 02 participantes)
HOTEL

GRANDE CIRCUITO DO SUL

767€

DESDE

ÉPOCAS

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

HOTEIS 4**** Premium

Época Média

€ 767,00

€ 767,00

€ 904,00

Meia Pensão

Época Alta

€ 809,00

€ 809,00

€ 953,00

HOTEIS 5***** Standard

Época Média

€ 930,00

€ 930,00

€ 1.168,00

Meia Pensão

Época Alta

€ 958,00

€ 958,00

€ 1.202,00

Nota comum a todos os hoteis: Suplemento Pensão Completa (restaurantes locais) - € 96,00
ÉPOCAS:
Época Média - 07, 14, 21 e 28 Jul + 04, 11, 18 e 25 Ago + 01, 08, 15, 22 e 29 Set
Época Alta -

06, 13, 20 e 27 Out 2020

HOTEIS PREVISTOS:
Hoteis 4* - Atlas Asni - Marrakech / Palais Asma - Zagora / Palms - Erfoud / Karam Palace - Ouarzazate
Hoteis 5* - Les Jardins de L’Agdal - Marrakech / Riade Lamane - Zagora / Xaluca - Erfoud / Ksar Ighnda - Ouarzazate
Opções para o Deserto (por pessoa):
1 - 4x4 excursão as Dunas de Merzouga para nascer ou pôr do sol - € 31,00
2 - 4x4 excursão as Dunas de Merzouga para pôr do sol e jantar em tendas e voltar ao hotel em Erfoud - € 50,00
3- 4x4 excursão as Dunas de Merzouga para jantar ao pôr do sol e pernoite na tenda - € 63,00
Taxas de Aeroporto do Porto via Lisboa : € 111,00
Inclui
— Passagem aérea em classe O para o percurso Lisboa ou Porto / Marrakech e volta, com a Tap Portugal (Direito a bagagem de mão, 10kg. Sem direito a
bagagem de porão). Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa. Circuito em viatura com ar condicionado de acordo com itinerário. Visitas de acordo com
o itinerário acompanhado por guia local. Regime de Meia Pensão segundo refeições indicadas no itinerário. Alojamento em hotéis de 4 estrelas ou 5 estrelas
segundo a opção. Assistência local pelo nosso representante.
IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço. Seguro de MultiViagem. Taxa de aeroporto, segurança e combustível, no valor de € 89 sujeitas a alteração até data
de emissão.
Não Inclui
Quaisquer serviços não mencionados. Bebidas as refeições. Gratificações.
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MARROCOS
ITINERÁRIO

GRANDE CIRCUITO DO SUL

1º Dia – Portugal / Marrakech

Opcional:

Comparência no aeroporto 120 minutos antes do horário previsto da

Excursão 4x 4 às dunas de Merzouga para pôr do sol ou nascer do sol ou

partida. Formalidades de embarque e partida em voo da Tap Portugal.

com jantar e pernoite no bivouac (tenda).

Chegada, receção e transporte para o hotel. Jantar (restaurante encerra
22h30) e alojamento.

5º Dia – Erfoud / Tinghir / Ouarzazate (350 km)
Caso a noite anterior tenha sido passada no hotel em Erfoud, propomos

2º Dia – Marrakech

uma excursão opcional de carros 4x4 até Merzouga para admirar o

Pequeno almoço no hotel. Visita de dia inteiro a Marrakech, a segunda mais

nascer do sol no topo das dunas de areia. Partida para Tineghir, visita

antiga cidade imperial chamada “a pérola do sul” .O passeio histórico inclui

de seus magníficos desfiladeiros de Todra, cujas rochas atingem uma

o Jardim Menara, as Tumbas Saadianas, o Palácio Bahia, a Koutoubia e o

altitude de 250 m. Almoço (opcional) num restaurante localizado no

Museu Dar Si Said. Almoço no hotel. À tarde, visita aos souks e bairros de

pé dos canyons. À tarde, saída para Ouarzazate pela estrada dos 1000

artesanato, visita da famosa praça Jemaa el-Fna com seu entretenimento

Kasbahs passando por El Kelaa M’gouna e pela aldeia Skoura. Jantar e

ininterrupto. Alojamento no hotel.

alojamento no hotel.

3º Dia – Marrakech - Ouarzazate - Zagora (380 km)

6º Dia – Ouarzazate / Marrakesh : 220 Km

Após o pequeno almoço, partida para Ait Benhaddou passando por Tizi

Após o pequeno almoço , visita da cidade de Ouarzazate. Continuação

N’yichka (2260m de altitude). Visita da famosa kasbah que serviu como

para Marrakech, na chegada almoço opcional no restaurante. Tarde livre.

decoração para muitos grandes filmes. O Kasbah é, na verdade, Patrimônio

O jantar e alojamento no hotel.

Mundial da UNESCO. Almoço (opcional) num restaurante local de frente
para o kasbah e continuação para Zagora cruzando o vale do Draa. Jantar e

7º Dia – Marrakech / Portugal

alojamento no hotel.

Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente transporte
para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo da Tap

4º Dia – Zagora / Nkob /Tazzarine / Erfoud (300 km)
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Tamgroute, visita do centro
de cerâmica. Continuação para Erfoud, passando por Tansikht e Nkob,
contemplando esplêndidos cenários de aldeias pré-saharianas e berberes
nas encostas das montanhas. Almoço (opcional) em Alnif. À tarde,
continuação a Erfoud através Rissani, berço da atual dinastia dos alaouitas.
Jantar e alojamento no hotel
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Portugal com destino a Portugal.

