
 DATA 
DE

PARTIDA

 8 DIAS

 DIA - LISBOA / CASABLANCA
Pelas 11h00 

Formalidades e partida às 13h05 em voo TAP 
com destino Casablanca. Chegada formalidades 
de desembarque  e transporte ao Hotel 
Mogador Marina****. Jantar.

2ºDIA-CASABLANCA / RABAT / TANGER
Pelas 7h00 pequeno almoço no hotel. Iniciamos 
visita panorâmica pela cidade de Casablanca que é a 
cidade capital financeira do Reino de Marrocos, onde 
vivem mais de 5 milhões de pessoas com destaque 
para o Mercado Central, o Palácio Real, Kasbah 
Oudaya e o exterior da Mesquita Hassan II. Seguimos 
para Rabat a capital politica e administrativa de 
Marrocos recentemente inserida na lista UNESCO de 
Património Mundial da Humanidade iniciamos visita 
exterior ao Palácio Real, Jardim Oudaya, Mausoléu 
Mohamed V e Mesquita, Torre Hassan. Almoço. Após o 
almoço deixamos Casablanca em direcção a Tanger, 
visita panorâmica da cidade banhada pelo mar, incluindo 
o Cabo Spartel, a Kasbah e a Medina. Alojamento e jantar
no Hotel Barceló Tanger**** ou Similar.

3ºDIA -TANGER / CHAOUEN / VOLUBILIS /MEKNES  
FEZ
Pelas 7h00 pequeno almoço. Saída com destino 
a Chaouen conhecida como a cidade Azul breve 
paragem seguindo para a Cidade Fenicio-Romana 
de Volubilis (Oualili) com mais de 2000 anos 
de história (entrada incluída nas Ruínas)e patrimônio 
mundial pela UNESCO. Seguimos para Meknes cujo 
centro histórico é patrimônio mundial da UNESCO. 
Almoço. Visita da Cidade Imperial incluindo o 
Mausóleo Mulay Ismail fundador da Cidade, as portas 
monumentais de Bab Khemis e Bab Mansour. 
Seguimos para Fez. Jantar e Alojamento no Hotel 
Royal Mirage**** ou Similar.

4º DIA - FEZ
Pelas 7h30 Pequeno almoço no hotel seguida de visita à 
cidade de Fez uma das cidades imperiais marroquinas 
tendo sido inclusivamente a capital em algumas ocasiões. 
Visitamos o Palácio Real a Medina que é considerada a 
maior zona urbana do mundo onde não podem circular 
carros. Esta é também a mais bem conservada medina 
Árabe do mundo. Passar pelas portas significa entrar num 
mundo completamente diferente. Vistamos a Madraça 
Bouanania (entrada incluída), a fonte Nejarin, a Mesquita 
de  Qarawiyyin que é a mais velha Mesquita de África já 
que data do ano 810, altura em que o Islão se estabeleceu 
em Marrocos, o Mausóleo de Moulay Idriss e o famoso 
bairro dos Curtidores. Almoço. Continuamos a visita pelos 
bairros de Fez. Jantar e alojamento no Hotel.

 CIRCUITO CIDADES IMPERIAIS

24 de ABRIL 
5 de OUTUBRO



Passagem aérea com direito a uma mala por pessoa até 
o 

acompanhamento do nosso guia, estadia de 7 noites de 

de turismo.

:

Saída pelo 
atravessando as Aldeias e vilas que se dedicam à 

 conhecia no 
centro-norte de Marrocos, breve paragem para apreciar a 
paisagem. Seguimos pelo de  situado 
a norte das montanhas do Médio Atlas famoso pelo seu 

de de Mellal. Almoço. 
Seguimos para Marakech com passagem por 

. Marrakech
.

Pelas h00 pequeno almoço. Marrakech é maior 
cidade de Marrocos e fica a Oeste do Alto-Atlas. 
umas das cidades Marroquinas que acolhe mais 
visitantes. As suas cores, o ritmo vibrante dos souks 
e a arquitectura mourisca, são alguns dos atractivos 
da cidade. da  visita pela , começando 
pelos , a de 

, as da 
(entrada incluída) e o (entrada 
incluída). Almoço em restaurante na 
visitamos a que é totalmente cercada por uma 
muralha o seu acesso pode
fazer-se portas, algumas delas 
verdadeiros monumentos da abe como 
por exemplo a porta . Visitamos os 
movimentados e a famosa de 

. e 

Pelas h00 pequeno almoço no hotel. Saída em excursão 
para o Vale de Ourika em plena cordilheira do Atlas: 
além de contemplar uma paisagem totalmente diferente 
da de Marrakech, durante este percurso atravessam-se 
cidades como Setti-Fatma, onde se podem observar as  
típicas  casas  berberes e os mercados tradicionais das 
aldeias da zona. Almoço em restaurante típico com 
gastronomia local. Regresso a Marrakec

8  / LISBOA

1/2 de água por pessoa às refeições

Em Quarto Duplo 1.035€

Suplemento de  Quarto Individual 195€

Preço por pessoa


