MARROCOS
PARTIDAS SÁBADOS
De 01 Julho
a 24 Outubro
PREÇO POR PESSOA
8 DIAS / 7 NOITES
(mínimo 02 participantes)
HOTEL

PARTIDAS

CIRCUITO DO SUL E
KASBAH EM 4x4

792€

DESDE

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

CRIANÇA

MMM

MM

M

02/11 ANOS

HOTEIS 4**** económico

Época Média

€ 792,00

€ 792,00

€ 952,00

€ 542,00

Meia Pensão

Época Alta

€ 817,00

€ 817,00

€ 977,00

€ 554,00

HOTEIS 4**** confort

Época Média

€ 933,00

€ 933,00

€ 1.138,00

€ 612,00

Meia Pensão

Época Alta

€ 965,00

€ 965,00

€ 1.170,00

€ 628,00

Nota comum a todos os hoteis: Suplemento Pensão Completa (restaurantes locais): Almoço do 2º ao 7º dia - € 61,00
Suplemento Jantar com show em Marrakech - € 39,00

ÉPOCAS:
Época Média - 04, 11, 18 e 25 Jul + 01, 08, 15, 22 e 29 Ago + 05, 12 e 19 Set
Época Alta - 26 Set + 03, 10, 17 e 24 Out
HOTEIS PREVISTOS:
Hoteis 4* económico - Mogador Kasbah - Marrakech / Le Fint - Ouarzazate / Bivouac - Merzouga / Ksar Tinsouline - Zagora
Hoteis 4* confort - Atlas Asni - Marrakech / KenziAzghor - Ouarzazate / Bivouac Sererior La Belle Etoile - Merzouga / Riad Lamane - Zagora
Supl. Tarifa Aérea
Taxas de aeroporto Partidas 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 e visitas em Marrakech em Mini-Bus. Circuito em 4x4 de acordo com itinerário do 4º ao 7º dia.
Alojamento em hotéis de 3/4 estrelas e tendas no deserto em Merzouga. Circuito em regime de Meia segundo refeições indicadas no itinerário. Visitas de acordo
com o itinerário acompanhado por guia local. Assistência local pelo nosso representante. IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço. Seguro de Viagem. Taxa de
aeroporto, segurança e combustível, no valor de € 111 sujeitas a alteração até data de emissão.
Não Inclui
Quaisquer serviços não mencionados. Bebias as refeições. Gratificações.
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MARROCOS
ITINERÁRIO

CIRCUITO DO SUL E
KASBAH EM 4x4

1º Dia – Portugal / Marrakech

5º Dia – Ouarzazate/ Tinghir / Erfoud / Merzouga : 400 km

Comparência no aeroporto 120 minutos antes do horário previsto da

Depois do pequeno almoço, saída em direçao a Boumalne e el Kelaa

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

através da estrada dos mil kasbahs. Passagem pelo belo Kasbah de

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

Amerhidel, visita do desfiladeiro de Dades e continuação para Tinghir,

22h30) e alojamento.

famosa pelas gargantas de Todra magnificas rochas que atingem
cerca de 250 metros. Possibilidade de efetuar uma curta caminhada.

2º Dia – Marrakech

Almoço livre. Continuação por Erfoud com destino a Merzouga. Jantar e

Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para descanso ou visitas de gosto

alojamento em Merzouga em tendas de deserto (esta escolha é feita na

pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

altura da reserva do circuito).

3º Dia – Marrakech

6º Dia – Merzouga / Alnif / Zagora. 310km

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

De manhã cedo, caminhada para ver o nascer do sol sobre as dunas de

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

areia de Merzouga. Regresso ao hotel / tenda, pequeno almoço e partida

determinar pelo guia saída para visita da famosa Praça Djemaa e El Fna com

para Zagora através da aldeia Rissani, berço da atual dinastia Alaouites.

seus souks e bairros de artesanato. Alojamento no hotel. Possibilidade de

Continuação para Alnif, uma pequena aldeia berbere . Almoço livre.

assistir a um jantar com show- opcional.

Viagem para Zagora via Tazzarine e Tablet. Durante o caminho pode
apreciar esplendidas paisagens de deserto pré-ahariano salpicado de

4º Dia – Marrakech/ kabbah Telouet / Kasbah Ait Benhadou ou

aldeias berberes. Excursão a Tamegroute com visita da famosa biblioteca

Ouarzazate : 220 km

que contem uma impressionante coleção de manuscritos antigos e

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Ouarzazate em Jeep 4x4 através

documentos que datam do seculo XII. Jantar e alojamento no hotel.

das montanhas Atlas, passando porTich’n’Tichka a uma altitude de 2260m,
passando por Telouet, um cenário absolutamente estonteante. Visita ao

7º Dia – Zagora / Ouarzazate / Marrakesh : 360 Km

Kasbah de Telouet, residência da família Glaoui, uma das mais influentes

Após o pequeno almoço saída em direção a Marrakesh, com passagem

famílias desta região. Almoço (não incluído). Continuamos com a visita ao

por Agdaz, passando por numerosas aldeias com palmeiras ao longo

Kasbah Ait Benhado, o mais famoso kasbah de Marrocos que tem servido

do rio Draa antes até Ouarzazate. Almoço livre. Continuação via Tizin

de cenário em diversos filmes conhecidos e é actualmente “Monumento

`Tichka até Marakech. Jantar e alojamento no hotel.

protegido pela UNESCO. Continuação para Ouarzazate e onde faremos uma
breve visita da cidade que inclui o Kasbah de Taourirt. Jantar e alojamento

8º Dia – Marrakech / Portugal

no hotel.

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