
MARROCOS
    MONUMENTAL

1º DIA   LISBOA / MARRAKECH
(Praça Djemaa El Fna e Palácio Mnebhi)

Pelas 07hoo comparência no aeroporto Humberto Delgado onde o aguarda 
o nosso guia
Formalidades e partida às 09h15 em voo TAP com destino a MARRAKECK.
Chegada, desembarque, seguido do transporte ao hotel * * * *  Almoço na cidade,
seguindo para a mística Praça Djemaa El Fna (Património Cultural
Imaterial da Humanidade da UNESCO) revela os seus encantos a qualquer hora
do dia um local inigualável cheio de cor, movimento e música.
Aqui encontramos saltimbancos, acrobatas, faquires, músicos e dançarinos
entre muitos artistas que animam o local, bem como barracas de comida
típica, atraindo turistas. Depois pela Medersa Ali Ben Youssef (séc.XIV)e
visita ao interior do Museu de Marrakech (no Palácio Mnebhi) representa arte e
história ao longo dos séculos. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA   MARRAKECH (visita)

Após o pequeno almoço buffet, realizamos com guia local a visita panorâmica à 
cidade “Pérola do Sul” com destaque para; Mesquita de Koutobia, Jardins La 
Menara, os Tumulos Saadianos (entrada incluída), o Palácio Bahia, a silhueta de 
Koutoubia e o Jardim Majorelle (famoso jardim oferecido por Yves Saint Laurent), 
passeio ainda pelos “souks” da cidade, onde como manda a tradição, deverá 
negociar os preços dos imensos artigos de artesanato. Almoço. Tarde livre para a 
compra de recordações.  
- Em hora a indicar, saída para uma noite romântica, com jantar e espetáculo
num Palácio Tipicamente Marroquino !

3º DIA   MARRAKECH / BENI MELLAL / FEZ

Após o pequeno almoço buffet, deixamos o hotel e a região do Médio-Atlas, para 
nos dirigirmos a BENI MELLAL. Visita às Fontes de Ain Asserdoun.
Almoço no percurso. Continuação pelo Lago Ait-Aoua e chegada a FEZ.
Jantar e alojamento no hotel * * * * *

4º DIA   FEZ / RABAT / CASABLANCA

Depois do pequeno almoço buffet, realizamos com guia local a visita panorâmica à 
mais antiga das cidades Imperiais, centro religioso de Marrocos. Visita da Medina 
Medieval das Médersas (Bou Anania e Attarine), Mesquita de Karaouine, 
a famosa fonte Neijarine, Souk El Alttarine (exotico mercado) etc.
Almoço. Saída para RABAT. À chegada realizamos com guia local a visita à capital 
administrativa do país, admirando o Kasbah das Oudayas, a Torre Hassan, 
o Mausoléu Mohamed V. Partida para CASABLANCA.
Jantar e alojamento no hotel * * * *

5º DIA   CASABLANCA / LISBOA

Pequeno almoço buffet no hotel, com guia local visitamos a cidade 
mais cosmopolita de Marrocos, passando pelo bairro Habbour e 
Anfa, Boulevard la Corniche, Praça das Nações Unidas, nova 
Medina, o exterior do Palácio Real, Praça de Mohamed V, o 
mercado central. Almoço. Em hora a indicar, terá lugar o transfer 
ao aeroporto, formalidades e saída em voo com destino a LISBOA

Inclui a viagem de avião voo TAP com direito a uma mala de 
porão por pessoa até 23kg, transferes e circuito em autocarro de 
turismo, nosso guia acompanhante, guias locais, estada de 4 
noites em hoteis 4*, todas as refeições desde o almoço do 1º 
dia ao almoço do 5º dia, incluindo um Jantar Típico com 
espetaculo em Palácio Marroquino, excursões indicadas, e 
entradas no Museu de Marrakech, Tumulos Saadinos, Palacio 
Bahia e Jardins Majorelle, seguro de assistencia em viagem, taxas 
de aeroportos, hoteleiras e de turismo.

MARRAKECH, BENI MELLAL, FEZ, RABAT, CASABLANCA
 5 DIAS                             DE 23 A 27 DE OUTUBRO 2020

770,00€Preço por pessoa em duplo ou triplo

TUDO INCLUIDO CONFORME PROGRAMA




