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MEDINA - FEZ

mesquitas. Conheça a “Attarine e Bou Anania Medersas” 
(as universidades islâmicas), a fonte de Nejjarine, famosa 
pelos seus mosaicos, o Mausoléu de Moulay Idriss, rei de 
Marrocos e fundador da cidade, e o exterior da Mesqui-
ta Karaouine, uma das maiores do país. (Opção Pensão 
Completa: Almoço típico num restaurante tradicional no 
coração da medina). De tarde, visita dos souks (mercados 
típicos). Jantar e Alojamento.  

5º DIA:  FEZ - RABAT - MARRAQUEXE  MP
Pequeno-almoço. Partida para a cidade sagrada de Moulay 
Idriss, onde se encontra o mausoléu do descendente direto 
do Profeta Maomé. Situada num local muito pitoresco nas 
encostas do Monte Zerhoun, a cidade é o principal des-
tino de peregrinação dos marroquinos e é fácil perceber 
porquê. Segundo a tradição, sete peregrinações a Moulay 
Idriss equivalem a uma peregrinação a Meca. No percur-
so, passagem pelas ruínas de Volubilis, a cidade romana 
mais importante do país. Partida para Rabat, a capital ad-
ministrativa do país. Visita desta cidade cheia de história, 
conhecendo o Palácio Real (Mechouar), o Jardim Botânico, 
Kasbah Oudaya, uma fortaleza medieval de ruas estreitas e 
pitorescas, o Mausoléu de Mohamed V e a Torre da Mesqui-
ta de Hassan. (Opção Pensão Completa: Almoço de peixe). 
Partida para Marraquexe. Também conhecida como Pérola 
do Sul, Marraquexe possui o maior souk de Marrocos e uma 
das mais movimentadas praças do continente africano. Nos 
mercados onde as tribos berberes vendiam escravos, ouro, 
marfi m e peles, hoje é mais provável encontrar grupos de 
turistas a regatear o preço dos tapetes e a escolher alguns 
pares de babouches, os típicos chinelos árabes. Chegada.  
Jantar e alojamento.

6º DIA:  MARRAQUEXE  MP
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita de Marraquexe. 
Descubra a parte histórica, conhecendo o Jardim de Mena-
ra, com a cordilheira do Atlas como fundo, os Túmulos de 
Saadian, o Palácio da Baía, a Koutoubia, a maior mesqui-
ta da cidade, e o Museu de Dar Si Said, o qual reúne uma 
magnífi ca coleção de arte popular marroquina. Almoço no 
hotel. De tarde, visita dos afamados souks e do bairro dos 
artesãos. Ao fi nal do dia, explore a famosa praça de Djemaa 
El Fna com o seu incomparável ambiente noturno. (Opção 
Pensão Completa: Jantar típico no famoso restaurante 
“Chez Ali”, desfrutando das atuações de grupos folclóricos 
provenientes das diferentes regiões de Marrocos). Aloja-
mento.

7º DIA:  MARRAQUEXE  MP
Pequeno-almoço. Dia livre para se perder no labirinto de 
ruas estreitas da medina e/ou redescobrir a praça central 
onde, todos os dias, acrobatas, dançarinos e músicos dão 
provas do seu talento à multidão que aqui passa. Almoço 
no hotel. (Opção Pensão Completa: Jantar). Alojamento.

8º DIA:   MARRAQUEXE - PORTO OU LISBOA  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem. Chegada e Fim dos nossos 
serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

MO033 8 7 790 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 145€  TOTAL 935€

1º DIA:  PORTO OU LISBOA - MARRAQUEXE  MP
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Marraquexe. Chegada, formalidades aduaneiras, assistência 
e transfer ao hotel para check-in. Também conhecida como 
Pérola do Sul, Marraquexe possui o maior souk de Marrocos 
e uma das mais movimentadas praças do continente afri-
cano. Resto de dia livre para se perder no labirinto de ruas 
estreitas da medina e/ou descobrir a praça central onde, to-
dos os dias, acrobatas, dançarinos e músicos dão provas do 
seu talento à multidão que aqui passa. Jantar e alojamento. 

2º DIA:  MARRAQUEXE - ESSAOIURA - EL JADIDA -                
CASABLANCA  MP
Pequeno-almoço. Saída ao início da manhã em direção a 
Essaouira para descobrir o legado português na costa at-
lântica marroquina. Visita panorâmica com destaque para 
o seu porto fortifi cado. De atmosfera simultaneamente 
exótica e familiar, Essouira foi projetada pelo mesmo ar-
quiteto que desenhou a cidade portuária de Saint-Malo, na 
Bretanha. (Opção Pensão Completa: Almoço onde poderá 
saborear o peixe e marisco desta zona costeira). De tarde, 
partida em direção a Casablanca, atravessando a estrada 
do Atlântico com paragens em Oualidia, zona balnear, e em 
El Jadida ou Mazagão. Esta última, antiga possessão por-
tuguesa, é conhecida como “Cité Portugaise” e foi eleita 
uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo 
em 2009. Último refúgio dos portugueses em Marrocos, a 
cidadela portuguesa é a segunda maior em África a seguir 
às fortifi cações de Ceuta. Ao fi nal da tarde, chegada a Ca-
sablanca, a mais cosmopolita cidade marroquina. Capital 
económica e cultural, Casablanca é o lugar onde a indústria 
se desenvolve e onde as produções contemporâneas inva-
dem as galerias de arte. O ambiente ocidental de inspiração 
europeia refl ete-se nas roupas e na forma como homens 
e mulheres convivem descontraidamente em restaurantes, 
bares, praias e parques. Jantar e alojamento.  

3º DIA:  CASABLANCA - MEKNES - FEZ  MP
Pequeno-almoço. Visita de Casablanca, a maior cidade de 
Marrocos com quase 4 milhões de habitantes. Descubra o 
colorido mercado central, o distrito de Habous, onde pode-
rá encontrar bons produtos de artesanato local, o Palácio 
Real, a Praça de Mohamed V, no centro da cidade, a área 
residencial de Anfa e o exterior da Mesquita de Hassan II, 
uma das maiores do mundo. Situada no topo de uma baía 
rochosa, a mesquita é um dos principais cartões-de-visita 
da cidade. Partida para Meknes. (Opção Pensão Com-
pleta: Almoço). Visita da capital árabe, a qual detém as 
mais longas muralhas em Marrocos (40km). Produtora de 
cereais, uvas, azeitonas e citrinos, esta cidade está numa 
região agrícola onde não faltam lugares históricos. Desta-
que para a monumental porta de Bab Mansour, Estábulos 
Reais e Bairro Judeu. Continuação para Fez, uma das mais 
fantásticas cidades imperiais e a terceira cidade santa do 
Islão. Com 1200 anos de história, foi neste centro cultural 
e espiritual que nasceu a luta pela independência do país.  
Jantar e alojamento.

4º DIA:  FEZ  MP
Pequeno-almoço. Visita da medina de Fez, considerada 
por muitos a mais bela cidade medieval do mundo. Pas-
seie por ruas estreitas com souks coloridos e aromáticos, 
fabulosos palácios, pequenas ofi cinas de artesanato e belas 

LEGADO PORTUGUÊS NAS CIDADES IMPERIAIS DE MARROCOS 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Guia acompanhante em espanhol.
Preços não são válidos para períodos festivos ou outros eventos.
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

2019   

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE 4* PREMIUM 5* STANDARD

Marraquexe Atlas Asni Les Jardins de l’Agdal

Casablanca Novotel Casablanca Movenpick

Fez Zalagh Parc Palace Palais Medina & SPA

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MARROCOS

Fez2

Marraquexe
1

Casablanca 1

+ 3

SUPLEMENTOS AÉREOS
ROYAL AIR MAROC (R) Saída de Lisboa BASE
TAP (E) 75

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

DATAS DE SAÍDA    6ª FEIRAS

NOV 2018 A OUTUBRO 2019

 PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: MO033

VOOS

DATAS ÉPOCA
BAIXA

ÉPOCA
MÉDIA

ÉPOCA
ALTA

HOTÉIS 4* PREMIUM
Preço Base Lisboa 790 825 855
Total com Taxas : 145 935 970 1000
Supl. Quarto Individual 140 145 165

HOTÉIS 5* STANDARD
Preço Base Lisboa 1060 1065 1165
Total com Taxas : 145 1205 1210 1310
Supl. Quarto Individual 235 240 250

Supl. PC por pessoa (4 almoços + 2 jantares) : 
Standard - 120  ;  Superior - 155
Opção Superior com refeições melhoradas e/ou em restaurantes diferentes
* Supl. saída 26 e 28 Dez por pessoa : 
Hotéis 4* Premium - 125  ;  
Hotéis 5* Standard - 26/12 - 135  ;  28/12 - 165

CALENDÁRIO DE SAÍDAS    
ÉPOCA BAIXA ÉPOCA MÉDIA

NOV 2 9 16 23 30 FEV 15 22
DEZ 7 14 JUN 7 14 21 28
JAN 4 11 18 25 JUL 5 12 19 26
FEV 1 8 AGO 2 9 16 23 30

SET 6 13 20 27
ÉPOCA ALTA

DEZ 21 26* 28*
MAR 1 8 15 22 29
ABR 5 12 19 26
MAI 3 10 17 24 31
OUT 4 11 18 25


