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A partir de 1.650 €
+

25

16 ou 21 Dias
Visitando:   Lisboa / Évora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimarães / Braga / Bom Jesus / Vale do Douro / 

Peso da Regua / Lamego / Porto / Aveiro / Fátima / Mérida / Sevilha / Córdoba / Granada / Costa do Sol / 
Algeciras / Tânger / Xaouen / Meknes / Fez / Erfoud / Tinerhir / Gargantas de Todra / “Rota Dos Kasbahs” 
/ Kelaa M´Gouna / Ouarzazate / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech 

Portugal Eterno, Andaluzia  
e Marrocos

Dia 1º (Dom): Brasil 
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Lisboa. 

Dia 2º (Seg): Lisboa 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre para conhecer a cidade. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Ter): Lisboa / Évora / Lisboa 
Café da manhã. Na saída de Lisboa, cruzaremos 
a ponte Vaco da Gama. Viajaremos até Évora, 
cidade histórica no coração do Alentejo. Tempo 
livre para o almoço. No caminho de volta, cruza-
remos a ponte 25 de abril e faremos uma breve 
parada no Cristo Rey. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): Lisboa / Óbidos / Batalha / 
Tomar / Coimbra 
Café da manhã. Saída em direção a Óbidos, uma 
das mais belas e preservadas vilas em Portugal. 
Continuaremos nossa viagem à Batalha para vi-
sitarmos o mosteiro de Santa Maria de la Victoria 
e poderemos desfrutar da mudança de guarda. 
Logo após nos dirigiremos à Tomar, onde visita-
remos o Convento do Cristo de Tomar. Tempo 
livre para o almoço (Almoço incluído no Pacote 
Plus +). Continuação para Coimbra. Conhecida 
mundialmente por sua Universidade. Chegada e 
jantar no hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qui): Coimbra / Guimarães / 
Braga 
Café da manhã e visita a Coimbra com guia local, 
onde teremos a oportunidade de ver parte do 
pátio das escolas e parte do bairro de Santa 

Cruz, que está no coração da cidade (sem entra-
das). Partida para Guimarães. Tempo livre para 
o almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus P +). 
Após o almoço, dirigiremos para a pitoresca ci-
dade de Guimarães, conhecida como “berço da 
Nação Portuguesa”. Chegada em Braga e jantar 
no hotel. Acomodação. 

Dia 6º (Sex): Braga / Bom Jesus / Vale do 
Douro / Peso da Regua / Porto 
Café da manhã. Visita a Bom Jesus, e na con-
tinuação cruzaremos um dos incríveis cartões 
postais do norte de Portugal, até chegarmos 
a Peso da Regua. Tempo livre para o almoço. 
Continuação a Lamego para vermos a Igreja dos 
Remédios e depois seguiremos viagem até a ci-
dade do Porto. Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sáb): Porto 
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 
uma das mais belas e ricas do país, cujos vin-
hos são famosos no mundo inteiro, onde visi-
taremos uma de suas adegas. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 8º (Dom): Porto / Aveiro / Fátima / 
Lisboa (341 km)
Café da manhã. Saída até Aveiro, cidade 
encantadora e conhecida como a “Veneza 
portuguesa” pelo encanto dos seus canais. Con-
tinuação até Fátima, um dos centros de peregri-
nação da Cristandade. Tempo livre para visitar 
a basílica e almoçar (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Continuação da viagem à Lisboa. Esta 
noite teremos a oportunidade de escutarmos 

belos “fados” portugueses enquanto desfruta-
mos de um delicioso jantar. (Jantar e show de 
fados incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel. 

Dia 9º (Seg): Lisboa 
Café da manhã. Pela manhã visita da bela cidade 
de Lisboa junto a desembocadura do rio Tejo. 
Percorreremos suas principais avenidas e mo-
numentos como a Torre de Belém e o Mosteiro 
dos Jerônimos. Tarde livre, sugerimos fazer uma 
visita a Sintra e Cascais com suas vilas e palácios. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel. 

Dia 10º (Ter): Lisboa / Mérida / Sevilha 
(648 km) 
Café da manhã. Saída até a fronteira espanhola 
com uma breve parada em Mérida. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Visita do teatro e 
anfiteatro romanos. Continuação a Sevilha onde 
chegaremos no final da tarde. Acomodação no 
hotel. 

Dia 11º (Qua): Sevilha 
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da 
cidade e seus principais monumentos, como a 
Torre do Ouro, o Parque Maria Luisa, a Maes-
tranza, a Catedral, a Giralda, e o bairro de 
Santa Cruz. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Tarde livre para passear por esta bela ci-
dade andaluza. Acomodação no hotel. No final 
da tarde, poderemos assistir a um show de 
flamenco típico e saborear um bom vinho an-
daluz. (Show de flamenco incluído no pacote 
Plus P +). 

Dia 12º (Qui): Sevilha / Córdoba / 
Granada (306 km) 
Café da manhã. Saída até Córdoba, onde visi-
taremos sua famosa Mesquita. Tempo livre para 
o almoço. Saída até Granada. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Esta noite sugerimos fazer 
uma visita típica ao bairro de Albaicín e viver o 
ambiente da terra andaluza, suas músicas e seus 
bons vinhos. (Show de flamenco + consumação 
conhecendo o Albaicín incluída no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 13º (Sex): Granada / Costa do Sol - 
Málaga (274 Km) 
Café da manhã. Saída para fazer uma visita ao 
magnífico forte de Alhambra e aos jardins do 
Generalife. Depois da visita, saída até a Costa 
do Sol com motorista (sem guia). Acomodação 
no hotel. 

Dia 13º (Sex): Granada / Madri (450 km)
Café da manhã. Saída para fazer uma visita ao 
magnífico forte de Alhambra e aos jardins do 
Generalife. Depois da visita saída em ônibus 
para Madri. Chegada e acomodação no hotel.

Dia 14º (Sáb): Málaga (Costa do Sol) / 
Ronda / Málaga (Costa do Sol)
Café da manhã. Breve visita da cidade  até a pito-
resca cidade de Ronda. Visita da cidade. Tempo 
livre para almoçar (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Retorno à Málaga (Costa do Sol). Tarde 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Sáb): Madri
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para 
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• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 14

fazer nosso primeiro contato com a cidade, 
passear por suas avenidas. Final da tarde fare-
mos um passeio por Madri iluminada (durante 
as datas de primavera e verão, por anoitecer 
mais tarde, as visitas se farão ainda com a luz 
do dia), e pelos arredores da Praça Maior. Re-
gresso ao hotel. Opcionalmente poderemos 
degustar umas saborosas tapas. (Jantar de 
tapas incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 15º (Dom): Costa do Sol - Málaga / 
Algeciras / Tânger 
Café da manhã. Saída até Algeciras. Embarque 
em Ferry com destino à Marrocos. Almoço op-
cional. Jantar e Acomodação no hotel. À partir 
da chegada no Marrocos guia somente em es-
panhol. 

NOTA: O trajeto do hotel da Costa do Sol à Tân-
ger será feito por um motorista. O guia irá fazer 
contato com os clientes no final da tarde no hotel 
em Tânger.

Dia 15º (Dom): Madri
Café da manhã. Pela manhã, saída para realizar 
uma visita à cidade incluindo seus principais 
monumentos: Porta do Sol, As Cortes, Praça 
de Netuno e Cibeles, Porta de Alcalá, Parque 
do Retiro, Gran Via, Praça Maior, Praça Oriente, 
Praça da Espanha e Madri Moderno. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde suge-
rimos fazer uma excursão opcional a vizinha 
cidade imperial de Toledo, passar por suas ruas 
e respirar seu ambiente medieval, visitar sua es-
plêndida catedral, e conhecer a pintura de El 
Greco. (Visita a Toledo incluída no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 16º (Seg): Tánger / Xaouen / Meknes 
/ Fez (385 km)
Café da manhã. Visita à Medina, saída até as 
montanhas de Rif, onde se encontra a bonita e 
famosa cidade de Xaouen. Breve parada neste 
povoado com casas brancas e portas de cor azul 
cobalto. Continuação até a cidade imperial de 
Meknes. Visita da cidade de Mulay Ismail. Co-
meçamos pelas muralhas com suas magníficas 
portas como Bab Manssur. Almoço. (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Continuação ao estan-
que de Aghal com a sua superfície de 4 hectare. 
A visita termina no mausoléu-mesquita de Mulay 
Ismail, de estuque, pedra e porcelana fina. Um 
curto passeio nos leva a cidade imperial de Fez. 
Jantar e Acomodação no hotel. 

Dia 16º (Dom): Madri
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Dia 17º (Ter): Fez / Erfoud (430 km)
Café da manhã. Saída e visita para conhecer Fez. 
Visita das portas douradas do Palácio Real, cons-
truídas pelos maestros em bronze. Visita à antiga 
medina com sua Medersa de Bou Anania, a fonte 
de Nejjarine, umas das mais belas da medina, 

mesquita Karaouine que abriga um dos princi-
pais centros culturais do Islã e a sede da universi-
dade de Fez e o mausoléu de Mulay Idriss. Visita 
do famoso bairro dos curtumes, único no mundo. 
Tempo para almoço. Saída atravessando as sua-
ves montanhas do médio Atlas. Continuação 
pela bela rota da vida bereber. Chegada a Erfoud 
e nos limites do grande deserto do Saara. Jantar 
e acomodação no hotel. 

Dia 18º (Qua): Erfoud / Tinerhir / 
Gargantas Do Todra / “Rota dos 
Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate 
(320 km)
(Opção: Amanhecer nas dunas do Saara) 

Café da manhã. Saída até a cidade de Tinerhir. 
Nos dirigimos a uma das paisagens mais char-
mosas do nosso passeio as Gargantas de Todra. 
Tempo livre para almoço. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação a Kelaa M’Gouna 
onde se cultivam excelentes rosas. Aqui começa 
a “Rota de Kasbahs” conhecido como o caminho 
das fortalezas do deserto. Estão situadas em 
uma paisagem espetacular. As antigas kasbahs 
seduzem pelo seu poder de evocação na paisa-
gem, com seus contrastes, silêncio e luminosi-
dade. É uma das rotas mais atrativas e solicitadas 
de Marrocos. Continuação a Ouarzazate. Jantar 
e Acomodação no hotel. 

Dia 19º (Qui): Ouarzazate / Kasbah Ait 
Ben Haddou / Marrakech (223 km)
Café da manhã. Saída até Kasbah Taourit. Em 
outros tempos residência do pacha Marrakech. 
Visita do interior da mesma, onde se destacam 
os aposentos do pacha e o lugar das favoritas. 
Seguimos até Kasbah de Ait Ben Haddou, de-
signado patrimônio da humanidade UNESCO. 
Construída ao largo da colina. Tão fotogênica 
que foi utilizada para as filmagens de Somo e 
Gomorra de Orson Welles e a Joya do Nilo. 
Tempo livre para o almoço. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação a Marakech. Jantar 
e Acomodação no hotel. 

Dia 20º (Sex): Marrakech 
Café da manhã. Visita da cidade, iniciando pelos 
jardins de Menara, parque de 14 hectares, cujo 
centro se encontra um imenso tanque do século 
XII. O majestoso mirante de Koutobia torres 
gêmeas da Giralda e Sevilha. Visita das tumbas 
Saadies. Tempo livre para almoço. (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Continuação ao Palá-
cio Bahía. A visita termina em um lugar mágico: 
a praça de Jemaa el F’na (assembléia do povo) 
declarado patrimônio da humanidade. Jantar e 
Acomodação no hotel. 

Dia 21º (Sáb): Marrakech / Aeroporto de 
Casablanca 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

*Para noites extras, consultar suplementos de 
traslados obrigatórios na página 12.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Meia pensão em Coimbra e Braga.
• Acomodação e café da manhã buffet nos hotéis da categoria selecionada e 6 jantares e 1 almoço 

no Marrocos. 
• Transporte em ônibus de turismo durante o itinerário pela Espanha e Marrocos. 
• Transporte em Ferry no cruzeiro do estreito de Gibraltar. 
• Guia acompanhante durante o circuito de ônibus desde Madri e no circuito em Marrocos. 
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho. 
• Visitas guiadas de Porto, Lisboa, Mérida, Sevilha, Córdoba, Granada e durante o circuito de Ma-

rrocos tal como se descrevem no itinerário em espanhol. 
• Passeio noturno em Madri. 
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de Viagem.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Confort Cat. Superior

Lisboa Exe Liberdade / Vip Zurique Marriot / Acores / Real Palacio

Coimbra Tryp Coimbra Tryp Coimbra

Braga Mercure Braga Mercure Braga

Porto Park Hotel Gaia / Ibis Gaia Novotel Porto Gaia

Sevilha M.A. Sevilha Congresos Meliá Lebreros  
Granada Abades Nevada Palace G.H. Luna / Catalonia
C. del Sol/Málaga Hilton Garden Hilton Garden
Madri Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto / Chamartin Maiorazgo / Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Tânger Atlas Rif / Kenzi Solazur Mogador / Andalucia / Cesar

Fez Pickalbatros / Menzeh Zalagh Barcelo / Zalagh Parc Palace 

Erfoud Palms / El Ati Belere / Palms Jardin / Ines 

Ourzazate Farah al Janoub / Club Hanane Le Berbere Palace

Marrakech        Mogador Gueliz / Atlas Asni Menara / Kenzi Farah

Hotéis previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço em Guimarães 
• Almoço em Tomar 
• Almoço no Porto 
• Almoço em Fátima 
• Jantar em Lisboa
• Almoço em Mérida
• Almoço em Sevilha
• Jantar em Granada

• Jantar de Tapas em Madri
• Almoço em Ronda
• 4 almoços no Marrocos

EXTRAS
• Espetáculo de Fados Portugueses 
• Excursão a Sintra e Cascais 
• Show de Flamenco em Sevilha 
• Visita e Espetáculo no Albaicín

16 DIAS: LISBOA / MADRI: 355 € INCLUI 9 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS
21 DIAS: LISBOA / CASABLANCA: 455 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 28 Abr / 23 Jun 07 Jul / 18 Ago 01 Set / 27 Out Sup. Apt. Ind.

Tour 16 Dias:
Lisboa / Madri

Iti: IB152

Categ. Confort 1.705 1.650 1.705 780

Categ. Superior 1.995 1.880 1.995 1.020

Categ. Premium 2.175 2.060 2.175 1.230
Tour 21 Dias:

Lisboa / Caasablanca
Iti: IB153

Categ. Confort 2.215 2.265 2.215 985

Categ. Superior 2.695 2.685 2.695 1.220

€

Sup. trecho aéreo 
Seção de Casablanca - Madri, ou trecho Marrakech - Madri preço opcional por pax 165 € NET + 
Taxas aérea (aproximadamente 76 €).

Madri Meliá Princesa / Dear Hotel

Hotéis Premium
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