MARROCOS CIDADES IMPERIAIS
8 Dias/7 Noites

Início / Fim: Marraquexe / Marraquexe ou Casablanca / Casablanca
Recomendado: durante todo o ano
Duração: 8 dias e 7 noites

Descobre um país maravilhoso, cheio de aventura e misticismo!
Vem descobrir Marrocos, a terra das mil especiarias e dos mil aromas, o exotismo ao teu alcance e as paisagens
inesquecíveis. Acompanha-nos numa viagem que te irá mostrar as maravilhas de locais como a sempre fascinante
Marraquexe, Casablanca, a cidade que nunca dorme, Rabat, a capital administrativa do país, Meknès, classificada como
Património da Humanidade pela Unesco, e Fez, conhecida como a Pérola Imperial.
Prontos para a aventura?
As nossas viagens são particulares. Terás o teu próprio jipe 4×4 com motorista. Os preços variam dependendo do
número de pessoas, porque o pagamento de transporte diário pode ser dividido de acordo com o número de pessoas.
Se viajares com alguém, o preço é dividido por duas pessoas, se for por exemplo um grupo de seis pessoas, os custos de
transporte são divididos por todos. Temos também vans e minibus disponíveis para grupos maiores.
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ITINERÁRIO
DIA 1: CHEGADA A MARRAQUEXE OU CASABLANCA
Voo com destino a Marraquexe ou Casablanca. Chegada, assistência dos nossos representantes e breve introdução ao
país durante o transporte para o hotel. Jantar e alojamento.

DIA 2: MARRAQUEXE / CASABLANCA / RABAT
Pequeno almoço no hotel e transfer para Casablanca para se juntar ao grupo durante a visita a Casablanca, que inclui a
praça Mohamed V, sede das Nações Unidas, o mercado central, o exterior da grande Mesquita Hassan II com a área
residencial de Anfa antes de passear ao longo da costa de Aïn Diab, repleta de piscinas e restaurantes. Almoço livre.
Partida para Rabat e visita à capital administrativa de Marrocos com a torre de Hassan, o esplêndido Mausoléu de
Mohamed V, o Kasbah de Oudayas e a Medina. No final da tarde, check-in no hotel, jantar e alojamento.
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DIA 3: RABAT / MEKNES / FEZ
Após o pequeno almoço, partida para Fez com visita às ruínas romanas de Volubilis e a cidade sagrada de Moulay Idriss
Ist. Continuamos até Meknes. Almoço livre e visita a esta cidade conhecida como «Versailles marroquina», fundada no
final do século XVII por Moulay Ismail. Cidade famosa pelas suas muralhas de 40 quilómetros de perímetro, percurso
pela Bab Mansour, pelos estábulos reais e pelo bairro judaico. Viagem para Fez, chegada, jantar e alojamento.
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DIA 4: FEZ
Dia completo é dedicado à visita a Fez; a cidade cultural e espiritual mais antiga do Marrocos. Visita da medina medieval,
das Medersas, da mesquita Karaouine e da famosa fonte Nejjarine. Almoço livre e continuação da visita através da
antiga medina onde poderão ver diferentes artesãos ainda operando na antiga tradição oriental. Regresso ao hotel,
jantar e alojamento.
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DIA 5: FEZ / BENI-MELLAL / MARRAQUEXE

Após o pequeno almoço, partida para Marraquexe, atravessando a região do meio Atlas e passando por Immouzer du
Kandar, Azrou e Ifrane, uma charmosa estação de esqui no coração de uma magnífica floresta de cedros. Paramos em
Beni-Mellal para aproveitar um momento de relaxamento. Almoço livre e continuação para Marraquexe. Pouco a pouco
aparecerá a terra vermelha do país contrastando com o céu azul e as eternas palmeiras verdes. Check-in no hotel, jantar
e alojamento.
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DIA 6: MARRAQUEXE
Todo o dia será dedicado à visita a Marraquexe, a segunda cidade imperial mais antiga conhecida como a “Pérola do
Sul”, com os túmulos de Saadian, a Koutoubia, o Palácio da Bahia e os jardins de Menara. Regresso ao hotel para o
almoço. À tarde, visita dos souks, das ruazinhas sinuosas e do lugar Djemaa El Fna, com seu entretenimento
diversificado e ininterrupto: contadores de histórias, encantadores de serpentes, cuspidores de fogo e muito mais.
Jantar livre e alojamento no hotel.

*Opcional jantar Fantasia no famoso Chez Ali
O espetáculo Chez Ali Marrakech é um regresso ao passado, à época de cavaleiros e magos. E é essa viagem que é
recuperada e revivida com o espectáculo com dançarinos, bailarinas, músicos, acrobatas e mágicos. O programa do
espectáculo Fantasia inclui jantar e tem vários menus à escolha. O jantar é servido numa tenda berbere com uma
atmosfera cativante e repleta de animação e alegria, que são contagiantes.
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DIA 7: MARRAQUEXE (para quem voa desde Marraquexe)
Pequeno almoço no hotel e excursão de meio dia no vale de Ourika. Almoço livre e tarde livre de lazer de carater pessoal
ou relaxamento na piscina do hotel. Jantar e alojamento em Marraquexe.
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DIA 7: MARRAQUEXE / CASABLANCA (para quem voa desde Casablanca)
Pequeno almoço no hotel, manhã livre para uma última imersão na atmosfera de Marraquexe ou relaxamento na
piscina do hotel. Almoço livre. Durante a tarde em hora a combinar partida para Casablanca. Jantar e alojamento em
Casablanca.

DIA 8: TRANSFER DO HOTEL PARA O AEROPORTO
Após o pequeno almoço transfer de partida para o aeroporto de Marraquexe ou Casablanca para o voo de regresso.
Assistência às formalidades de embarque.
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INCLUÍDO

•

NÃO INCLUÍDO

Acompanhamento de guia especializado em

•

espanhol ou português;
•

Não inclui despesas pessoais nem refeições
que não estejam descritas no programa;

Estadia, visitas e alimentação de acordo com

•

Seguro de viagem;

o programa;

•

Bilhete de avião;

•

Transporte e transferes dentro da atividade;

•

Gratificações / gorjetas.

•

Alojamento em hotéis e riads (total 7 noites);

•

Alojamentos em Meia Pensão (pequenos
almoços e jantares);

•

Atividades várias;

•

Passeio com guia em Marrakech;

•

Transfer do e para o aeroporto em
Marrakech;

•

Veículo de luxo e com ar condicionado
adaptado ao tamanho do grupo durante todo
o tour (minivan de 17 lugares ou autocarro de
48 lugares);

•

Taxas de entrada nos monumentos e
carregamento de bagagem;

•

Todas as taxas e serviços dos hotéis.
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O QUE É OBRIGATÓRIO
•

•

Ter passaporte com validade para pelo menos

SUGESTÃO DE VOOS

•

Marcadas com antecedência é possível reservar

6 meses;

viagens ida e volta para Marrocos

Pelo menos 1000 Dirahms (almoços e

por cerca de 125€/pessoa;
•

compras);

Poderão viajar desde qualquer grande aeroporto

•

Cantil e/ou garrafa de água;

da Península Ibérica para as cidades

•

Óculos de sol, chapéus e protetor solar;

de Marraquexe ou Casablanca (capital);

•

Material de higiene pessoal e medicamentos;

•

Seguro de Viagem. Recomendação Strike
Tours: Seguro de viagem PLUS (ver todos os
seguros e coberturas);

•

•

Caso viajem para Casablanca terão de contratar
um shuttle até ao Hotel em Marraquexe;

•

A Ryanair tem voos desde o Porto para Marraquexe
à 6ª feira e à 2ª feira.

Boa disposição.
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