
Circuito Cidades Imperiais - Marrocos

1º Dia | 14 Março | Pombal - Lisboa - Casablanca - Rabat
08h00 - Saída de Pombal em direção ao aeroporto de Lisboa. Formalidades de embarque e saída no voo Tap 1442 às 13h05 com destino a
Casablanca. Chegada prevista às 15h55 (hora local). Formalidades de desembarque e realização de uma breve visita panorâmica da cidade.
Continuação da viagem para Rabat. Check-in no hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia | 15 Março | Rabat - Meknes - Fez
Pequeno-almoço e check-out no hotel. Saída para visita da capital politica e administrativa
de Marrocos. Rabat foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Visita ao
Palácio Real; Kasbah Oudaya; ao Mausoleo Mohammed V; e à Torre Hassan. Almoço em
restaurante local. Continuação da viagem em direção a Meknes, cidade mandada construir
no Séc. XVII por Moulay Ismail, famosa pelas suas muralhas. Visita a Bab El Mansour, os
estábulos reais, e ao bairro judeu. Continuação da viagem até Fez. Check-in, jantar e
alojamento no hotel.

14 a 21 de Março de 2020

3º Dia | 16 Março | Fez
Pequeno almoço no hotel. Saída para visita à mais antiga das cidades imperiais, fundada no
ano 808 como primeira capital politica, religiosa e cultural do país. A cidade divide-se em 2
bairros - Fez El Jdid (parte nova) e Fez El Bali (parte velha). Visita à Medina, declarada
Património da Humanidade pela UNESCO, além das ruas estreitas e labirínticas; a Bou
Inania Medersa; à Fonte Nejjarine; e à Mesquita Karaouine. Almoço em restaurante local.
De tarde visita à parte nova da cidade. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

4º Dia | 17 Março | Fez - Beni Mellal - Marrakech
Pequeno almoço e check-out no hotel. Saída pelo Médio Atlas atravessando as aldeias e
vilas que se dedicam à agricultura. Passagem por Ifrane, conhecida pela sua estância de
Ski no centro-norte com uma breve paragem. Continuação da viagem até Beni Mellal com
almoço em restaurante local. Continuação até Marrakech. Check-in, jantar e alojamento
no hotel.

5º Dia | 18 Março | Marrakech
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da cidade, conhecida como a cidade
vermelha, a que acolhe mais visitantes. Visita aos Jardins Menara; à Mesquita de
Koutobia; ao Palácio da Bahia; e aos túmulos, um mausoléu coletivo onde estão
sepultados cerca de 60 membros da dinastia saadiana que reinou em Marrocos no Séc.
XVI e Séc. XVII. Almoço em restaurante local. De tarde visita à Medina que é totalmente
cercada por uma muralha de 19 km e o acesso é feito por uma das 19 portas. Passagem
pelos souks terminando a visita na famosa Praça Djemaa El Fna. Esta praça é um mundo
transbordando energia e animação quase 24h por dia. Está rodeada de cafés,
restaurantes e lojas. Poderá terminar a tomar uma bebida no famoso café de France.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
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6º Dia | 19 Março | Marrakech - Essaouira - Marrakech
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Essaouira, cidade da costa atlântica,
conhecida pela antiga fortaleza portuguesa de Mogador. No ano 1506, o Rei D.
Manuel I ordenou a construção do castelo real. Visita a esta cidade de pescadores,
famosa pelos seus restaurantes de peixe e pelo seu artesanato. Destaque para as
muralhas e baluartes com peças de artilharia portuguesa. Almoço de peixe em
restaurante local. Em hora a determinar regresso a Marrakech. Jantar e alojamento
no hotel.

7º Dia | 20 Março | Marrakech
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita aos Jardins Majorelle, conhecidos como os
Jardins Ives Saint Laurent por este estilista ter comprado a propriedade em 1980. Tem
aproximadamente três mil espécies botânicas (onde se inclui 1800 espécies de catos e
400 variedades de palmeiras). De seguida, realização de um passeio de caleche
passando pelas muralhas da cidade do Séc. XII de forma a admirar as portas de entrada
na Medina. Regresso ao hotel para almoço. Tarde livre. Em hora a combinar saída para o
restaurante típico Chez Ali, um jantar digno das mil e uma noites, que consiste na
degustação da gastronomia marroquina, numa das típicas tendas ancestrais. Durante o
jantar decorrem atuações de diversos grupos de dança e canto numa espécie de
cerimónia guerreira entre os representantes das mais diversas tribos que estão ligadas à
história do país. Regresso ao hotel e alojamento.
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1.185,00 €
por pessoa em quarto duplo

1.435,00 €

por pessoa em quarto

single

O preço inclui:
- Transporte em autocarro de turismo Pombal/Aeroporto/Pombal
(possibilidade de embarque em Coimbra e Leiria);
- Passagem aérea Lisboa - Casablanca - Marrakech - Lisboa em
classe económica com a TAP Air Portugal, com franquia de 8kg de
bagagem de mão e 23kg de bagagem de porão;
- Todas as excursões em autocarro de turismo de acordo com o
itinerário e entradas nos monumentos mencionados com Guias em
português ou espanhol (ordem das visitas poderão ser alteradas
devido a motivos que nos são alheios);
- Alojamentos com pequeno almoço nos hotéis mencionados abaixo
ou similares:
1 noite em Rabat no Hotel Farah 4*
2 noites em Fez no Hotel Vichy Thermalia 4*
4 noites em Marrakech no Atlas Asni 4*
- Refeições de acordo com o programa: 6 almoços e 7 jantares
hotel (bebidas não incluídas);
- Seguro de viagem Victoria (assistência e cancelamento
antecipado por motivo de força maior 2 meses antes da partida); 
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de
aproximadamente 47,00 € (sujeitas a alterações até à data de
emissão dos bilhetes);
- Acompanhamento por um delegado da Costa de Prata.
 
 

O preço não inclui:
- Bebidas às refeições;
- Gratificações Guias e Motoristas
(média de 30,00 €/pessoa);
- Taxas turísticas locais;
- Extras de carácter pessoal.
Inscrição: 290,00 € 
Restante pagamento até 1 de março de
2020.
Mínimo de 25 participantes.
Necessário passaporte com validade
mínima de 6 meses a contar da data de
regresso.
Lugares no autocarro - rotativo.

8º Dia | 21 Março | Marrakech - Lisboa - Pombal
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Transfer para o aeroporto e formalidades de embarque para a partida no voo Tap 1451 às 12h45 (hora
local). Chegada prevista a Lisboa às 13h25. Transfer até Pombal. Fim dos nossos serviços.
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