
W
W

W
.4

TO
U

R
S.

P
T 

 › 
 G

E
R

A
L@

4T
O

U
R

S.
P

T

78 34

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

OUTUBRO / NOVEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Marraquexe DIA 2  ›  Marraquexe  ›  Aït-Benhaddou  ›  
Vale Das Rosas  ›  Gargantas Do Dades   
405 Kms 

DIA 3  ›  Gargantas Do Dades  ›  Gargantas 
Do Todra  ›  Oasis Tinghir  ›  Tinjdad  ›  
Touroug  ›  Erfoud  ›  Dunas De Merzouga   
270 Kms

DIA 4  ›  Dunas De Merzouga  ›  Rissani  ›  
Zagora  310 Kms

DIA 5  ›  Zagora  ›  Ouarzazate  ›  
Marraquexe  194 Kms

DIA 6  ›  Marraquexe  ›  Lisboa ou Porto

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Marraquexe, via Lisboa. 
Chegada e desembarque. Transporte para o centro. Visita 
em Marraquexe, apelidada “Cidade Vermelha” que oferece 
uma combinação de sensações ímpares. Destaque para 
os impressionantes jardins de Menara, a Mesquita de 
Koutoubia com o seu imponente minarete, a Medina onde 
a riqueza arquitetónica está bem vincada pelos seus muitos 
riads e palacetes orientais. Visita ao Palácio da Bahia e 
dos Túmulos Saadianos, um dos lugares mais visitados do 
Marrocos. Continuação da panorâmica com passagem pelo 
Palácio El-Badi e pela Madraça Ben Youssef. Jantar típico no 
Restaurante Chez Ali. Alojamento no Hotel Atlas Asni  
ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino a Zagora pela 
famosa estrada no Tizi n’ Tchika, considerada uma das mais 
fascinantes de Marrocos pelas vistas deslumbrantes sobre as 
Montanhas do Alto Atlas. No percurso passaremos por várias 
aldeias típicas de casas pedra ou de terra batida. Paragem 
em Ait Benhaddou, autêntico tesouro marroquino, para visita 
à famosa Kasbah, cidade fortificada declarada Património da 
Humanidade pela UNESCO. Almoço. Prosseguimos a viagem 
pelo Vale dos Mil Kasbahs passando pelo Vale das Rosas. No 
percurso teremos oportunidade para apreciar o estilo de vida 
dos berberes e as paisagens soberbas desta região do sul de 
Marrocos. Jantar. Alojamento no Dades Xaluca Hotel  
ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Inicio da viagem com destino a 
Merzouga atravessando as incríveis Gargantas do Todra, 
imponentes rochedos e desfiladeiros com mais de 250 metros 
de altura. Tempo para fotografar um dos mais bonitos, o Oásis 
de Tinghir, um verdadeiro cartão postal. Prosseguimos pelas 
aldeias de Tinjdad e Touroug, conhecidas pela plantação de 
palmeiras. Almoço. Continuação da viagem, breve paragem 
em Erfoud para visita às construções de mármore e fósseis. 
Em jipe 4x4 continuámos até Merzouga. Inicio da magnifica 
aventura até às fascinantes dunas de Erg Chebbi. Tempo 
para explorar o deserto e observar o maravilhoso pôr do sol. 
Passeio de dromedário pelas dunas (ou durante o nascer-do-
sol no dia seguinte). Desfrute da atmosfera única do lugar sob 
a luz das estrelas. Jantar e Alojamento em tendas berberes – 
La Belle Etoile - em pleno deserto.

Pequeno – almoço no acampamento. Tempo para assistir 
ao magnifico nascer do sol em pleno Deserto do Sahara. 
Regresso em jeep 4×4 a Rissani, grande souk do sul. Início 
da viagem em direção a Zagora. Almoço durante o percurso. 
Chegada a Zagora. Jantar. Alojamento no Kasbah Sirocco ou 
similar. 

Após pequeno-almoço no hotel, partida em direção a 
Marraquexe com paragem nas cidades de Alnif e Agdz para 
visita ao centro para conhecer o mercado, repleto do belo 
artesanato local. Paragem em Ouarzazate, cidade palco de 
vários filmes de Hollywood e onde encontraremos alguns dos 
mais belos exemplares dos famosos kasbahs marroquinos. 
Destaque para o Kasbah de Taourirt e ainda para as belas 
paisagens que rodeiam o local. Tempo livre. Almoço. Da 
parte da tarde, iniciamos a nossa jornada com destino a 

Pequeno-almoço no hotel. Passeio pela Jemaa el Fna, vibrante 
praça, rodeada por souks repletos de aromas orientais, cores 
brilhantes e especiarias únicas, artistas de rua e artesãos lugar 
que representa o verdadeiro cotidiano da cidade. Tempo 
livre para atividades de caráter pessoal. Em horário a indicar 
localmente, transporte para o aeroporto de Marraquexe para 
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços. 

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (01h35) – Marraquexe
• Marraquexe (01h35) – Lisboa (00h55) – Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 850€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em 
Marraquexe; 
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Alojamento de 1 noite com pequeno-almoço nas 
tradicionais tendas Berbere;
› Refeições: 4 almoços e 5 jantares;
› Entradas no Palácio da Bahia e Túmulos 
Saadianos em Marraquexe e Kasbah de Aït Ben-
Haddou;
› Excursão em jeep 4×4, desde e até Erfoud, para o 
acampamento nas dunas em Erg Chebbi e passeio 
pelas dunas em dromedário (pôr-do-sol no 3º dia 
ou nascer do sol no 4º);
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
6 dias › 5 noites de alojamento
de 3 a 8 de Outubro ou
de 27 de Novembro a 2 de Dezembro

›
REFEIÇÕESVISITAS

03 09

Marraquexe
& a Magia

do Deserto
Prepare-se para descobrir a cultura milenar de umas das cidades marroquinas 

mais vibrantes e ainda a imensidão do quente deserto do Sahara. 

1. VISTA DE KASBAH, AIT BEN HADDOU

2. PRAÇA JAMAA EL FNA, MARRAQUEXE 3. ESTRADA NAS MONTANHAS DO ATLAS 4. BAZAR TIPICO EM MARROCOS

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.025€

   1.195€

   770€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Passaporte com validade mínima de 
6 meses, cuja fotocópia deverá ser facultada à agência de viagens.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

Marraquexe. Chegada para jantar. Alojamento no Hotel Atlas 
Asni   ou similar. 


