MARROCOS
PARTIDAS
De 19 Janeiro
a 12 Outubro
PREÇO POR PESSOA
8 DIAS / 7 NOITES
(mínimo 07 participantes)
HOTEL

PARTIDAS

À DESCOBERTA
DE MARROCOS

779€

DESDE

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

CRIANÇA

MMM

MM

M

02/11 ANOS

HOTEIS 4**** económico

Época Baixa

€ 779,00

€ 779,00

€ 948,00

€ 504,00

Meia Pensão

Época Média

€ 835,00

€ 835,00

€ 1.023,00

€ 532,00

Época Alta

€ 873,00

€ 873,00

€ 1.060,00

€ 551,00

HOTEIS 4**** confort

Época Baixa

€ 929,00

€ 929,00

€ 1.142,00

€ 579,00

Meia Pensão

Época Média

€ 992,00

€ 992,00

€ 1.229,00

€ 610,00

Época Alta

€ 1.042,00

€ 1.042,00

€ 1.279,00

€ 635,00

Nota comum a todos os hoteis: Suplemento Pensão Completa (restaurantes locais) - € 83,00 : Suplemento Jantar com show em Marrakech - € 44,00
ÉPOCAS:
Época Baixa - 19 Jan
Época Média - 16 Fev
Época Alta - 23 Mar + 13 Abr + 22 Jun + 20 Jul + 03 e 17 Ago + 14 Set + 12 Out
HOTEIS PREVISTOS:
Hoteis 4* economic - Ibis - Casablanca / Chellah - Tanger / Zalagh I - Fez / El Ati - Erfoud / Le Fint - Ourzazate / Mogador Kasbah - Marrakech
Hoteis 4* confort - Novotel - Casablanca / Hilton Garden Inn - Tanger / Barcelo Medina - Fez/ Xaluca - Erfoud / KenziAzghor - Ouarzazate / Atlas Asni Marrakech
Supl. Tarifa Aérea
Voos TAP - com direito a bagagem de porão (23kg)
- Classe “E” - € 41,00
- Classe “U” - € 51,00
- Classe “L” - € 54,00
Taxas de aeroporto Partidas do Porto via Lisboa - € 101,00

Inclui
— Passagem aérea em classe O para o percurso Lisboa ou Porto / Casablanca e Marrakech/Lisboa ou Porto, com a Tap
Portugal ((Direito a bagagem de mão, 10kg. Sem direito a bagagem de porão). Transporte do aeroporto ao hotel e viceversa. Circuito em viatura com ar condicionado de acordo com itinerário e em regime de Meia Pensão desde o jantar do
primeiro dia ao pequeno-almoço no ultimo dia. Alojamento em hotéis de 3 e 4 estrelas . Visitas de acordo com o itinerário
acompanhado por guia local. Assistência local pelo nosso representante. IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
Seguro Viagens. Taxa de aeroporto, segurança e combustível, no valor de € 79,00 sujeitas a alteração até data de
emissão.
Não Inclui
RNAVT N. 2859 / NIPC: 509384315

Quaisquer serviços não mencionados. Bebias as refeições. Gratificações.

MARROCOS
ITINERÁRIO

À DESCOBERTA
DE MARROCOS

1º Dia – Portugal / Casablanca

5º Dia - Erfoud / Rissani / Tinghir / Ouarzazate

Comparência no aeroporto 120 minutos antes do horário previsto da

Pequeno no hotel. Manhã livre. Possibilidade de realizar uma excurso

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

opcional de jeep para ver o nascer do sol sobre as areis e dunas de

Chegada, receção e transporte para o hotel. Jantar (restaurante encerra

Merzouga. De tarde saída em direção a Rissani a cidade Sagrada onde

22h30) e alojamento.

Moulay Ali Cherif, antepassado da dinastia Alaouite está enterrado.
Visita ao Kasbah do sec XVII e às ruinas ksar Abbar. Continuação para

2º Dia – Casablanca / Rabat / Tanger

Tinghir via Tinjdad. Visita dos magnificos desfiladeiros Todgha onde as

Pequeno almoço no Hotel. Saída para visita da capital administrativa de

rochas alcançam uma altitude de 250 metros. Almoço livre. Continuação

Marrocos: o mercado central, o distrito Habous, o Palácio Real, a praça

através dos desfiladeiros de Dades para Ouarzazate pela estrada dos mil

Mohamed V, na área residencial de Anfa e o exterior da mesquita Hassan II.

Kasbahs e do vale de Dades famoso pelas suas platações de rosas. Visita

Almoço livre em um dos restaurantes à beira-mar. Continuação para Rabat.

do Kasbah de Taourirt. Jantar e alojamento em Ouarzazate.

Chegada à Capital de Marrocos e início da visita de cidade passando pelo
Palácio Real, (Mechouar), o Kasbah Oudaya, o mausoléu de Mohamed V e a

6º Dia - Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech ( 230 km)

Torre Hassan. Continuação para Tanger. Jantar e alojamento no hotel.

Pequeno almoço no hotel. Visita do Kasbahs de Taourirt Tiffeltout e
Ait Haddou, a fortaleza mais espetacular no sul de Marrocos que tem

3º Dia - Tanger / Chaouen / Fez

sido o cenario de muitos filmes como “Laurence da Arábia”. Almoço

Pequeno almoço no hotel e visita da cidade de Tanger com seu Kasbah

livre e partida para Marrakech via Tichka onde poderá apreciar uma

e Medina e a gruta de Hercules. Continuação da viagem para Chaouen.

paisagem impressionante no coração das montanhas do Atlas. Chegada

Almoço Livre. Tempo livre para visita a pé. Viagem para Fez. Chegada ao

a Marrakech. Jantar e alojamento no hotel.

hotel, jantar e alojamento.
7º Dia - Marrakech
4º Dia - Fez / Midelt / Erfoud

Após o pequeno almoço, saída para visita de Marrakech histórico:, os

Pequeno almoço no hotel e visita da cidade de Fez, a capital religiosa de

túmulos Saadian, o Palácio Bahia e a Koutoubia. Almoço no hotel. Em

Marrocos: a Medina medieval com o seu Attarine (universidades religiosas)

hora a determinar pelo guia saída para visita da famosa Praça Djemaa

e Bou Anania Medersas, a fonte Nejjarine, o mausoléu de Moulay Idriss,

e El Fna com seus souks e bairros de artesanato. Alojamento no hotel.

(interdito a não muçulmanos) e a mesquita Karaouine. À tarde viagem para

Possibilidade de assistir a um jantar com show- opcional.

Erfoud, passagem pelo centro do Atlas atraves de Ifrane, um resort de
esqui encantador e Azrou, um importante centro de artesanato. Paragem

8º dia - Marrakech - Portugal

em Midelt . Almoço livre. Continuação via Errachidia e pelo vale Ziz até

Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente transporte

Erfoud. Chegada, jantar e alojamento.

para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo da Tap
Portugal com destino a Portugal.
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