
1º dia – 31 AGOSTO  LISBOA/MARRAKESCH
Encontro no aeroporto de Lisboa 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino a 
Marrakech em voo TAP/Portugália às 09H25. Chegada prevista às 11H00. Encontro com o guia e transfere ao restaurante para 
almoço. Visita de cidade que já foi capital do país. Foi fundada pelos Almorávidas, uma famosa dinastia berbere. Rodeada por um 
vasto oásis de palmeiras, situa-se num importante entroncamento no sopé do Atlas, a sul de Casablanca. Aqui encontram-se as 
culturas berbere, árabe e africana, dando à cidade uma fascinante mescla de cores e sons  Visita das antigas muralhas, visita do 
palmeiral com 150.000 arvores numa extensão de 12000 hectares. Partida para o hotel Atlas Medina ou similar. Jantar e 
alojamento. 
2º dia – 01 SETEMBRO  MARRAKESH
Pequeno-almoço no hotel. Visita de Marrakesch, cidade imperial conhecida como “ A Perola do Sul”, incluindo The Koutoubia, 
Bahia Palace, o museu dar Si Said. Almoço no hotel. Após o almoço visita dos jardins Majorelle (também chamados Jardins Yves 
St. Laurant entrada incluída). Continuação para os Souks para percorrer as ruas sinuosas, a atmosfera magica da Praça de Djemaa 
El Fna. Pode encontrar encantadores de serpentes, contadores de histórias. Nos souks podemos encontrar  objetos artesanais em 
latão, prata, couro e também os famosos tapetes. Jantar Fantasia no restaurante Marroquino “Chez Ali“ espetáculo com camelos,  
cavalos, folclore e  dança do ventre. Alojamento no hotel
3º dia – 02 SETEMBRO   MARRAKECH / ESSAOUIRA 180 km +/-
Pequeno almoço no hotel. Partida para Essaouira. Almoço e  visita de cidade. Trata-se de um típico porto Português, uma mistura 
de Arte mourisca e Portuguesa. É ao mesmo tempo familiar e exótico, com as suas muralhas fortificadas, o seu porto de pesca… A 
sua maior atração é a sua atmosfera relaxante e sua brisa excecional. Jantar e alojamento no Hotel. 
4º dia – 03 SETEMBRO   ESSAOUIRA/SAFI/EL OUALIDIA/CASABLANCA 400 Km +/- 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para El Oualidia, via Safi. Safi está localizada nas margens do Oceano Atlântico, é um porto vital 
para Marrocos desde há seculos.  Originalmente conhecido como Asfi, a área foi habitada por cartagineses, romanos e  
Almohades ao longo do tempo. Continuação para Oualidia. Almoço.  El Oualidia em tempos foi chamada de o mais bem guardado 
segredo de Marrocos, é uma vila de pescadores situada numa lagoa protegida e arenosa, tem um clima suave durante todo o ano 
e praias tranquilas um verdadeiro oásis contra o calor e a poeira de Marrocos. Continuação para Casablanca. Jantar no 
Restaurante Rick’s Café onde foram filmadas algumas cenas do famoso filme Casablanca. Alojamento. 
5º dia – 04 SETEMBRO  CASABLANCA/LISBOA 
Pequeno almoço no hotel, visita panorâmica de Casablanca, construída em 1912, capital económica de Marrocos, é a maior 
metrópole magrebina que surpreende pela sua beleza arquitetónica. Desde o seu centro, saem em forma de estrela, espaçosas 
avenidas bordeadas de elegantes edifícios que conjugam admiravelmente a Arte Deco e o estilo Neo-Àrabe. Construções que 
rivalizam entre si com as suas cúpulas, colunas, varandas de madeira de cedro. Destaque para a Mesquita de Hassan II (exterior), 
o Mercado Central, o Porto, a Praça Mohammed V, a área residencial de Anfa, passeio pela costa. Transporte ao aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa em voo TAP/Portugália às 16H30. Chegada às 18H05.
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PREÇO POR PESSOA                                                             Quarto duplo       Sup. single
                                845.00 €              145.00 €

Criança até 11 anos partilhando quarto com os pais        620.00 €              

O preço incluí: Voos TAP Lisboa/Marrakesh/Casablanca/Lisboa, taxas de aeroporto (valor a confirmar à data de emissão das 
Passagens Aéreas), bagagem de porão (uma peça ate 23kg por pessoa);  2 noites em  Marrakesch Hotel Atlas Medina ou similar, 1 
noite em Essaouira Hotel  Atlas Essaouira ou similar; 1 noite em Casablanca Hotel Sheraton  ou similar;  Transporte conforme 
itinerário mencionado em autocarro com ar condicionado, Guia a falar português durante todo o percurso, Entrada nos Jardins 
Majorelle , 4 jantares; 4 almoços, Seguro de viagem. O preço não Inclui: bebidas às refeições, refeições não mencionadas, minibar.

MARROCOS

NECESSÁRIO PASSAPORTE COM VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES APÓS DATA DE REGRESSO
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