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FEVEREIRO  VIAGEM EM GRUPO

01
DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Casablanca DIA 3  ›  Fez

DIA 2  ›  Casablanca  ›  Rabat  ›  Meknès  ›  
Fez  310 Kms DIA 4  ›  Fez  ›  Ifrane  ›  Azrou  ›  Midelt  ›  

Erfoud  410 Kms

DIA 5  ›  Erfoud  ›  Gargantas do Todra  ›  
Ouarzazate  315 Kms

DIA 6  ›  Ouarzazate  ›  Aït-Ben-Haddou  ›  
Marraquexe  215 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Casablanca, via Lisboa. Chegada e 
desembarque. Visita panorâmica pela vibrante cidade, onde 
o modernismo se funde com os bairros antigos de traços 
árabes e islâmicos. Destacamos a Avenida de Corniche, a 
Praça das Nações Unidas, a imponente Mesquita de Hassan 
II, cartão de visita da cidade e a maior de Marrocos, e ainda a 
Praça de Mohamed V na qual poderemos admirar o Grande 
Teatro e o Palácio da Justiça. Jantar. Alojamento no Hotel 
Kenzi Tower  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado à visita em 
Fez, a mais antiga das cidades imperiais. Destaque para as 
portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah e a porta 
Bab Boujeloud, até chegarmos à sua grande e misteriosa 
medina, classificada Património Mundial da UNESCO. Aqui, 
percorreremos as ruas labirínticas, entre os vários souks que 
exibem os mais típicos produtos e os artistas e artesãos que 
completam toda a harmonia local. Mil cheiros, sons e sabores 
fundem-se criando uma atmosfera que nos remete para um 
passado de tradições milenares. Almoço. Continuação da 
visita pela tarde e tempo livre para passear ou fazer compras 
na cidade mais artesanal do país. Jantar. Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Rabat capital de 
Marrocos, cidade cultural e de grande riqueza histórica, na 
qual os tesouros do passado se conjugam com os costumes 
contemporâneos. Através das largas e típicas avenidas, 
repletas de palmeiras, poderemos admirar, o Palácio Real 
o Kasbah dos Oudaias e a Torre Hassan. Visitaremos o 
Mausoléu Mohamed V, onde se encontra o túmulo do Rei 
marroquino, terminando com um passeio pela Medina, 
local de tradições e valores bem preservados. Continuação 
para Meknès, capital Ismaelita que exibe de forma vincada 
o poder do antigo sultão Moulay Ismail. Almoço. Pela tarde, 
visita pela cidade imperial Património da Humanidade da 
UNESCO. Passagem por locais como a porta Bab-El-Mansour, 
o Mausoléu de Moulay Ismail, a Praça El-Hedime e a Medina. 
Seguimos viagem para Fez, capital espiritual de Marrocos. 
Jantar. Alojamento no Hotel Les Merinides  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida para o sul do país, 
atravessando a região do Médio Atlas, onde iremos encontrar 
e visitar a incrível cidade de Ifrane, conhecida como “A 
Pequena Suíça”. Continuação por Azrou, importante centro 
de artesanato do país. Breve paragem e saída em direção 
a Midelt. Almoço. Pela tarde, seguiremos para Erfoud, 
atravessando o vale de Ziz, onde se situava a antiga cidade de 
Sijilmassa, outrora, centro de uma importante rota comercial 
que ligava o Mediterrâneo ao centro da África. Chegada a 
Erfoud. Possibilidade de efetuar uma excursão ao deserto em 
jipe 4x4 e pernoitar em tendas para uma experiência única 
(não incluído).  Jantar. Alojamento no Hotel Kasbah Chergui 
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos viagem para o Oásis de 
Tinghir, efetuando uma paragem nas majestosas Gargantas 
do Todra, onde cercados de paredes de barro poderemos 
apreciar o rio Todra de água cristalina. Almoço. Continuamos 
a viagem ao longo da estrada dos Mil Kasbahs, em direção 
a Ouarzazate.  Jantar. Alojamento no Hotel Berbère Palace  
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Após uma breve visita em 
Ouarzazate, sairemos para Aït-Ben-Haddou com passagem 
pelo Kasbah de Taourirt. Chegada e visita ao famoso 
Kasbah de Aït-Ben-Haddou, declarado Património da 
Humanidade pela UNESCO e cenário de vários filmes e séries 
mundialmente conhecidos. Almoço. Partida em direção 
a Marraquexe atravessando a estrada de Tizi n’Tichka, 
admirando a paisagem composta de estéreis e monumentais 
encostas. Chegada a Marraquexe. “Cidade Imperial e capital 
do sul de Marrocos”. Jantar. Alojamento no Hotel Adam Park 
Marrakech  ou similar. 

DIA 7  ›  Marraquexe

DIA 8  ›  Marraquexe  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Dedicaremos o dia à visita 
em Marraquexe, a “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 interior do Palácio da Bahia 
e dos Túmulos Saadianos, um dos lugares mais visitados 
do Marrocos. Almoço. Continuação da panorâmica com 
passagem pelo Palácio El-Badi e pela Madraça Ben Youssef. 
Terminaremos com um 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 quotidiano da cidade. 
Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Jantar típico 
no Restaurante Chez Ali.  Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. 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.

NA ROTA DOS BERBERES

Marrocos
Deixe-se imergir numa atmosfera secular, de aromas e cores exóticas, 
rituais e tradições sagradas. Explore os tesouros escondidos do povo 

berbere e contemple os vibrantes mercados e o património histórico e 
cultural de um dos mais ricos países africanos, Marrocos.

1. MESQUITA HASSAN II, CASABLANCA

2. EXEMPLO DE BAZAR EM MARROCOS 3. GARGANTAS DO TODRA

Partidas de 
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 22 a 29 de Fevereiro

PREÇO POR PESSOA EM:

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 (01h20) - Casablanca
• Marraquexe (01h35) - Lisboa (00h55) - Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 55€ ** (Partida de Lisboa); 
› 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 desde 
Casablanca (1.º dia) a Marraquexe (7.º dia); 
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 7 jantares;
› Entradas no Mausoléu Mohamed V em Rabat, 
Kasbah de Taourirt, Kasbah de Aït Ben-Haddou, 
Palácio da Bahia e Túmulos Saadianos em 
Marraquexe;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem  – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Excursão ao deserto em jipe 4x4 e pernoita
em tenda no 5.º dia;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   1.395€

   1.675€

   1.045€

05 13

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 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* 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.

Suplemento de partida do Porto  25€


