Itinerário

Marrocos

Grande Tour do Sul

Itinerário
1º dia (25 Mar): Lisboa | Marraquexe (J.)
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Marraquexe.
Assistência e transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
2º dia (26 Mar): Marraquexe (P. A.)
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita de Marraquexe, a segunda cidade imperial mais antiga de Marrocos
apelidada de "Pérola do Sul". Visita aos Túmulos de Saadian, a Koutoubia, o Palácio Bahia, aos Jardins de Menara e ao
Museu Dar Si Said. Regresso ao hotel para almoço. De tarde, visita da Medina e dos seus Souks e Praça Djemaa El Fna.
Regresso ao hotel.
Opcional: Jantar tipico (cuscús e tagine) com espectáculo “Diffa Fantasia”, no Restaurante Chez Ali.
3º dia (27 Mar): Marraquexe | Ouarzazate | Zagora - 380 km (P.J.)
Pequeno- almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, saída com destino a Ait Benhaddou, através das montanhas
do Alto Atlas. Breve passagem por Tizi'n'Tichka (2260 metros de altitude). Visita à famosa Kasbah, que serviu de cenário a
variados filmes mundialmente conhecidos e considerada Patrimonio Mundial pela Unesco. Almoço (opcional) em
restaurante local junto à Kasbah. Continuação da viagem para Zagora, a porta do sul, através do Vale de Draaa. Chegada,
jantar e alojamento.
4º dia (28 Mar): Zagora | N Kob | Tazzarine | Erfoud – 360 km(P.J.)
Após o pequeno-almoço, saída em direcção a Tamegroute para visita à antiga livraria corânica que conserva livros e
documentos do séc. XI.Continuação da viagem com destino a Erfoud passando por Tansikht e N'kob, onde poderemos
apreciar a espetacular vista sobre o deserto pré-saariano, os conhecidos povoados berberes e o Monte Sargho. Almoço
(opcional) em Tazzarine, pequena povoação berbere. De tarde, continuação para Erfoud via Alnif e Rissani, berço da
actual dinastia Alaouita. Jantar e alojamento.
5º dia (29 Mar): Erfoud | Tineghir | Ouarzazate (P.J.)
Pequeno-almoço no hotel. Partida com destino ao oásis de Tineghir, e visita às famosas "gargantas de Todra", maciços
com mais de 250 metros de altura. Almoço (opcional). De tarde, partida para Ouarzazate, através da rota dos "1000
Kasbahs", El Kelâa de Mgouna e Skoura. Jantar e alojamento no hotel.
6º dia (30 Mar): Ouarzazate | Marraquexe - 230km (P.J.)
Pequeno-almoço. Em hora a determinar, saida para visita panorâmica a Ouarzazate. Continuação da viagem até
Marraquexe. Chegada. Almoço (opcional). Jantar e alojamento.
7º dia (31 Mar): Marraquexe | Lisboa (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Lisboa. Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.
Refeições no itinerário: (P) Pequeno-almoço - (A) Almoço - (J) Jantar. Bebidas não incluídas.
Hoteis previstos (ou similares):
Marrakech: Atlas Asni | Zagora: Riad Lamane | Erfoud: Hotel el Ati | Ouarzazate: Karam Palace
Voos previstos:

25MAR 09H25 LIS 11H05 RAK TP 1454
31MAR 15H15 RAK 16H55 LIS TP 1451
Notas Importantes:
- Todos os preços são por pessoa.
- Os preços de cama extra são válidos desde que partilhando o quarto duplo com 2 adultos (máximo 1 por quarto).
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior.
- As visitas incluídas, assim como a ordem do itinerário podem sofrer alterações, sem que isso afecte o conteúdo do
programa.
- Os horários dos voos são susceptíveis de alteração, sem aviso prévio, por parte da companhia aérea.
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses.
Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a data
em que efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet)
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