4 DIAS

TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

REVEILLON EM MARRAKECH
visitando ESSAOUIRA

DE 30 DE DEZEMBRO A 02 DE JANEIRO 2023

MARRAKECH

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

30 DEZEMBRO - PORTO e LISBOA, MARRAKECH
(visita à Pérola do Sul)

Comparência no aeroporto, duas horas antes da hora de
partida
Formalidades e partida em voo TAP (Porto via Lisboa) com
destino a Marrakech. Chegada, desembarque seguido do
transporte ao hotel Kenzi Rose Garden * * * * * (deixar as
malas). Depois, tem lugar almoço em restaurante na
cidade, seguido de excursão panorâmica com guia local, e
entrada na Mesquita Koutubia, o Parc Lalla Hasna,
seguimos para a mística Praça Djemaa El Fna (Património
Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco) um local
inigualável cheio de côr, 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.
Continuamos pela Medersa Ali Ben Youssef (Séc.XIV)e
visita ao Museu de Marrakech, representa arte e história
ao longo dos séculos. Jantar e alojamento.

31 DEZEMBRO - MARRAKECH,
ESSAOUIRA
(Património Mundial da UNESCO)
JANTAR DE RÉVEILLON COM ESPETÁCULO

Deixamos o hotel após pequeno-almoço buffet, e com guia
local dirigimo-nos à Costa Atlântica, com breve paragem
na floresta de Argan. Chegados à cidade costeira de
ESSAOUIRA, que sofreu ao longo dos anos diversas
influências, dos Fenícios, Romanos, Portugueses, Árabes e
Berberes, e que hoje preserva traços desses povos, muito
famosa pelos seus artesãos marceneiros que fazem
objetos de grande beleza. A atmosfera da cidade antiga é
fascinante, e iremos descobrir através da visita que
realizamos, nas ruas da cidade velha, as muralhas, a
antiga Medina e o porto. Almoço. Poderá realizar um
passeio de Camelo (opcional) Regresso ao hotel em
MARRAKECH.
- Em hora a indicar, ingresso no Salão de festas do hotel,
onde tem lugar o Jantar de Reveillon com animação !

ESSAOUIRA

01 JANEIRO - MARRAKECH (continuação da visita à
cidade)
Pequeno-almoço buffet. Manhã livre para descanso ou
usufruir das infraestruturas do hotel.
Almoço em restaurante na cidade. Depois com guia local,
visitamos os Tumulos Saadinos, o Palácio Bahia e os
Jardins Majorelle (famoso jardim oferecido por Yves Saint
Laurent), tempo para passeio pelos “souks”, da cidade onde
como manda a tradição, deverá negociar os preços dos
imensos artigos de artesanato. Jantar e alojamento.

02 JANEIRO - MARRAKECH, LISBOA e PORTO

Pequeno-almoço no hotel.
Manhã livre para atividades pessoais. Almoço.
Despois, o transporte ao aeroporto, formalidades e partida
no voo TAP com destino a Lisboa, chegada, desembarque e
continuação em voo TAP com destino à cidade do Porto.

Preço por pessoa

Lisboa

em quarto duplo ou triplo

1.245€

Suplemento de quarto individual

Porto
1.277€
150€

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui a passagem aérea com direito a uma peça de bagagem
por pessoa até 23kg, transferes e excursões indicadas com o
acompanhamento de guia a falar Português, estadia de 3
noites de hotel, todas as refeições desde o almoço do 1º dia
ao almoço do 4º dia, incluindo o jantar de Reveillon,
entradas na Mesquita Koutubia, Museu de Marrakech, Tumulos
Saadinos, Palácio Bahia e Jardins Majorelle, seguro de
assistência em viagem, taxas de aviação e taxas de turismo.
- Não inclui bebidas às refeições.

CAMELOS
HOTEL KENZI ROSE GARDEN

