
MARROCOS 49POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

Marrocos 

Este Programa Inclui: 
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em 
quarto standard com banheira e/ou ducha em regime alimen-
tar de meia pensão (8 cafés da manha Buffet e 8 jantares). 
- Transporte terrestre com ar acondicionado para o itinerário 
descrito em programa (carro/micro-ônibus/ônibus segundo o 
numero de participantes) 
- Guia acompanhante com 8 pessoas ou mais. 
- Condutor/guia em espanhol mais guias locais de língua espan-
hola para Marrakesh, Rabat, Fez e Kasbah de Taourirt em Oua-
zarzate (con 7 pessoas ou menos). 
- Entradas indicadas aos monumentos: Volubilis (área arqueológi-
ca), Fez (Medersa), Marrakesh (Palácio Bahia), Rabat (Kasbah 
dos Oudaya) e Ouazarzate (Kashbah Taourirt). 
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA   
(De 1 Dezembro 2018 a 31 Outubro 2019) 
- Chegadas DOMINGOS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Tanger 
Cat. Turista 3*: Chella / Rembrand Ibis 
Cat. Primeira 4*: Atlas Rif / Intercontinental 
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia / Mogador Tanger 
Cat. Premium 5*: Golden Tulip Tanger / El Minzah 
Fez 
Cat. Turista 3*: Fes Inn / Nouzha / Albaraka 
Cat. Primeira 4*: Menzeh Zalagh / Across 
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Fez* / Zala Park Palace /  

Pik Albatros 
Cat. Premium 5*: Ramada / Les Merinides / Atlas Fez 
Erfoud 
Cat. Turista: Tafilalet 4* 
Cat. Primeira 4*: Palms 4* / Salam 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Belere 4* / Ati 4* / Kasbah Chergui 4*S 
Cat. Premium: Palais Du Desert 5*L 
Ouarzazate 
Cat. Turista: Nadia 3* / Perl Du Sud 3* 
Cat. Primeira 4*: Club Hanane 4* / Fint 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 4* 
Cat. Premium: Berbere Palace 5*L 
Marrakesh 
Cat. Turista 3*: Al Kabir / Mogador Marrakech / Corail 
Cat. Primeira 4*: Mogador Hoteles / Golden Tulip Siaha / 

Nassim / Meriem 
Cat. Superior 4*/5*: R Mogador Menara / Kenzi Farah / 

Mogador Agdal 
Cat. Premium 5*: Atlas Medina & Spa / N´Fis Meridien /  

Royal Mirage Du Lux 
Casablanca 
Cat. Turista 3*: Ajiad / Prince du Paris 
Cat. Primeira 4*: Ibou Anfa 
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Casablanca* /  

Movenpick Casablanca 
Cat. Premium 5*: Golden Tulip Farah / 

Sheraton Casablanca 

*Os hotéis Barceló, estão catalogados em 4*S porem por sua 
excelente qualidade e preço estão em nossa faixa de 5*.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O circuito pode ser efetuado de modo inverso sem que seja 
alterado o conteúdo do programa. 
- O programa se realiza em roteiro regular partilhado. 
- A ordem dos serviços pode ser trocada, respeitando o conteú-
do do programa. 
- Os quartos triplos são normalmente quartos duplos mais cama 
extra “dobrável”. Hotéis de luxo não os possuem. 
- Para os clientes com chegadas a Tanger posteriores às 20,00 
h., o jantar do primeiro dia não está incluído. 
- Não nos fazemos responsáveis no caso de que alguns dos 
monumentos a visitar encontram-se fechados por festas nacio-
nais ou locais, reformas ou horários de culto.
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22.12.18/3.1.19 + 
Categoria 4/31.1 e 6.5/5.6.19 1.2/5.5 e 1/31.10.19 

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv

Turista 3*    676 183    712 183    747 183 

Primeira 4*    745 237    803 251    818 262 

Superior 4*/5*    960 323    960 364 1.080 375 

Premium 5* 1.415 435 1.480 475 1.500 587

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Suplemento Opcional: Noite no Deserto de Sahara (por pessoa e noite) 

Acomodação quarto doble quarto indiv. 

Por alojamento em Jaima Standard .......................   65   89 
Por alojamento em Jaima de Luxo.......................... 125 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32 

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2019

Transporte aéreo 

Consulte-nos e lhe ajudaremos a encontrar a melhor opção de transporte aéreo.

Cód. 09200GR

HOTÉIS  
3* a 5*L

Incluindo 8 CAFÉS DA MANHÃ, 
8 JANTARES + 10 VISITAS GUIADAS  
+ ENTRADAS AOS MONUMENTOS

9 dias 
(8 noites de hotel) 

676€ 
780USD

desde

Dia 1º Tanger  
• Domingo • Jantar 
Chegada ao aeroporto ou a estação 
marítima de Tanger. Assistência em 
espanhol e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 

Dia 2º 
Tanger/Xaouen/Volubilis/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica desta cidade 
junto ao mar e saída até as montan-
has del Rif, onde se encontra a boni-
ta e famosa cidade de Xaouen. Breve 
parada neste povoado de casas bran-
cas com portas de cor azul cobalto. 
Continuação da etapa a cidade 
romana de Volubilis, que já figurava 
nos mapas do séc. IV D.C. Visita 
incluída a área arqueológica situada 
no centro de uma esplendida planície 
e onde se destacam sua colunata e 
seus mosaicos. Tempo livre para o 
almoço (não incluído) e saída a cida-
de imperial de Fez. Alojamento. 

Dia 3º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita de dia completo da cidade de 
Fez. Visita das portas douradas do 
Palacio Real, construídas pelos maes-
tros em bronze. Visitaremos a anti-
ga Medina com sua Medersa de 
Bou Anania, a fonte Nejjarine uma 
das mais belas da medina, Mesquita 
Karaouine que acolhe um dos princi-
pais centros culturais do Islã e é a 
sede da Universidade de Fez, e o 
Mausoléu de Moulay Idriss. Nos 
fixaremos no famoso bairro dos cur-
tidores, único no mundo. Parada 
para o almoço (não incluído). Pela 
tarde continuaremos visitando Fez, 
com seus bairros artesãos divididos 
por áreas. Alojamento no hotel. 

Dia 4º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída a cidade imperial de Meknes. 
Visita da cidade de Moulay Ismail. 
Começamos pelas muralhas com 
suas magnificas portas como Bob 
Mansour. A visita termina no estan-
que de Aghal. Continuação até Ifra-
ne, pequeno povoado montanhoso 
conhecido por sua famosa estação 

de esqui. Após uma breve parada 

continuaremos atravessando as sua-

ves montanhas do meio Atlas, até 

chegar a cidade de Midelt. Tempo 
livre para o almoço (não incluído). 

Continuação por uma bela rota de 

vida berebere. Chegada a Erfoud, 
nos limites do grande deserto do 

Sahara. Jantar e alojamento no hotel.  

OPÇÃO NOITE NO DESERTO 
(com suplemento) 

Se você deseja viver uma experiencia 

única, lhe recomendamos passar uma 

noite em um acampamento Berebere, 

junto às mais altas dunas do grande 

deserto do Sahara. Chegando a 

Erfoud, tomaremos um 4x4 que nos 

levará por pistas de horizontes abertos 

às altas dunas do Sahara. Jantar e 

noite no acampamento em Jaimas 

Bereberes. Na manhã seguinte lhes 

recomendamos que, opcionalmente, 

dêem um passeio em dromedário. 

Dia 5º Erfoud/Tinerghir/ 
Gargantas do Todra/ 
“Rota das Kasbahs”/ 
Kella M´Gouna/Ouazarzate 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída até a cidade de Tinerghir, 
onde nos dirigiremos às Gargantas 
do Todra. Tempo livre para o almoço 
(não incluído) e continuação a Kella 

M´Gouna, famoso povoado onde se 
cultivam excelentes rosas, aqui come-
çam as rotas das Kasbahs. Com este 
nome se conhecem as fortalezas 
construídas em adobe com torres de 
ameias e adornos de tjolos crus. Jan-
tar e alojamento no hotel. 

Dia 6º Ouazarzate/ 
Kasbah Ait Ben Haddou/Marrakech 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída até a “Kasbah Taourirt” e visi-
ta do interior onde se destacam os 
aposentos do Pachá, os lugares das 
favoritas. Nos dirigiremos até a Kas-
bah de Ait Ben Haddou “Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO”, 
famosa por filmes como “Lawrence 
de Arabia” ou “A Joia do Nilo”. 
Tempo livre para o almoço (não inclu-
ído). Continuação da viagem de 
retorno a Marrakesh. Jantar e aloja-
mento no hotel. 

Dia 7º Marrakech/Casablanca 
• Sábado • Café da manhã + jantar. 
Visita de meio dia da cidade de 
Marrakech, que começa pelos jar-
dins de Menara em cujo centro se 
encontra um imenso lago do séc. XII, 
o Minarete de Koutoubia, torre 
gêmea da Giralda de Sevilla. Visita-
remos o Palacio Bahía, exemplo do 
medieval muçulmano, onde se desta-
ca a sala de embaixadores com seu 
teto em forma de barco invertido. A 
visita termina na praça de Jema el 
F´naa, declarada patrimônio da 
Humanidade. Pela tarde, saída até 
Casablanca via Setat. Jantar e aloja-
mento no hotel. 

Dia 8º Casablanca/Rabat/Tanger 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica da cidade: Boule-
vard da Corniche, passeio marítimo 
e em seguida a estrada da costa por 
onde se chega a Anfa, para terminar 
no exterior da grande Mesquita de 
Hassan II (opcionalmente se poderá 
visitar o interior da mesma). Saída até 
a cidade Imperial de Rabat, capital 
do Reino de Marrocos desde 1912. A 
visita começa pelo Mechouar do 
Palácio Real. Posteriormente visita-
remos o Mausoléu de Mohamed V, 
a inacabada torre de Hassan e a 
Kasbah dos Oudayas. Tempo livre 
para o almoço (não incluído). Conti-
nuação até chegar a Tanger. Visita 
panorâmica da cidade. Alojamento 
e jantar no hotel. 

Dia 9º Tanger 
• Segunda-feira • Café da manhã 
Café da manhã e tempo libre até a 
hora do traslado ao aeroporto ou 
estação marítima, para tomar seu 
voo de retorno. Final da viagem.
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