DELEGAÇÃO DE LISBOA

15 a 22 SETEMBRO 2019

1º DIA (mp) – LISBOA / CASABLANCA
Comparência no aeroporto 150 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e
partida em vooas 14H15 com destino a Casablanca. Chegada, formalidades aduaneiras,
assistência e transfer ao hotel para check-in. Visita de Casablanca, a maior cidade de
Marrocos com quase 4 milhões de habitantes. Capital económica e cultural, Casablanca
é o lugar onde a indústria se desenvolve, onde as produções contemporâneas invadem
as galerias de arte e onde os designers de moda têm uma montra com vista para o
mundo. O ambiente ocidental de inspiração europeia reflecte-se nas roupas e na forma
como homens e mulheres convivem descontraidamente em restaurantes, bares, praias
e parques. Jantar e alojamento Hotel
2º DIA (pc) – CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ
Pequeno-almoço. Visita ao interior da Mesquita de Hassan II, uma das maiores do
mundo. Situada no topo de uma baía rochosa, a mesquita é um dos principais cartõesde-visita da cidade. Partida para Rabat, a capital administrativa do país. De arquitetura
colonial e avenidas de palmeiras, Rabat é mais descontraída e provinciana do que
Casablanca. 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 Mesquita de Hassan. Almoço no
percurso. Seguimos para Meknes e 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. Destaque 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.
3º DIA (pc) – FEZ
Pequeno-almoço. Visita da Medina de Fez, considerada por muitos a mais bela cidade
medieval do mundo. Passeie por ruas estreitas com souks coloridos e aromáticos,
fabulosos palácios, pequenas oficinas de artesanato e belas 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 Mesquita Karaouine, uma das maiores do país. Almoço típico
num restaurante tradicional no coração da Medina. De tarde, visita dos souks (mercados
típicos) e de Fez Jdid, a “cidade nova”, construída no século XIII, onde poderá encontrar
o Dar el-Makhzen (Palácio Real) e o Mellah, o antigo Bairro Judeu. Jantar e alojamento.
4º DIA (pc) – FEZ / MIDELT / ERFOUD
Pequeno-almoço. Saída para o sul do país, passando pelo Médio Atlas, onde
encontraremos a incrível cidade de Ifrane, criada pelos franceses em 1930 com destino
de férias, com lagos, parques e casas de estilo alpino, pelo que é conhecida como a
“Suíça de Marrocos”. Passagem ainda por Azrou, importante centro artesanal. Almoço
em Midelt. Seguimos para o Vale de Ziz, onde se encontrava a antiga e lendária cidade
de Sijilmasa, que foi uma importante escala na rota das caravanas que conectavam o
Mediterrâneo com o centro de África, atravessando o deserto do Sahara. Chegada a
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Erfoud. Em hora a combinar saída em para Merzouga em 4x4 para admirar o pôr-do-sol
nas dunas de Merzouga. À chegada e antes do jantar, Incluído um passeio de camelo
para apreciar o por do sol nas dunas de uma forma espectacular. Jantar típico em tenda
beduína. Regresso ao hotel. Alojamento.
5º DIA (pc) – ERFOUD/ TODRA / DADES
Pequeno-almoço. Saída em direcção ao oásis de Tineghir, um local de grande beleza
natural, estaremos rodeados pelos desfiladeiros de Todra, com as suas paredes altas de
argila que chegam até 300 metros de altura e largura de 10 metros. Entre eles corre o
rio Todra, de água cristalina que era utilizado para regar os campos de palmeiras e
oliveiras dos oásis. Terá oportunidade de ver como vivem os nómadas das montanhas
com o pastoreio de cabras. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação ate ao
nosso hotel Xaluca Dades , situado num local soberbo situado a 1612 mts de altura no
alto do Vale dos Pássaros Rodeado pelas majestosas montanhas do Atlas e dos
desfiladeiros de Dades , este hotel totalmente reformado é o local ideal para descansar
e desfrutar desta paisagem magnifica - Jantar e alojamento.
6º DIA (pc) – DADES / OUARZAZATE / AIR BENHADDOU / MARRAKECH
Pequeno-almoço. Partida para Ouarzazate, através da Rota das Mil Kasbahs, passando
por El Kelaa de Mgouna e por Skoura, uma aldeia situada num famoso oásis repleto de
palmeiras e ruínas de antigas fortificações. Chegada e visita panorâmica de Ouarzazate,
uma pequena cidade cujo nome significa “sem confusão” e que foi, no passado, um
importante ponto de passagem dos comerciantes africanos que partiam rumo ao norte
do país e à Europa. Conhecerá a Kasbah de Taourit. Almoço em restaurante local. Saída
para Ait Benhaddou, onde conheceremos a mais famosa Kasbah de Marrocos, declarada
património da Humanidade da UNESCO, e que serviu como cenário de muitos filmes
como Lawrence da Arábia. A Kasbah tornou-se poderosa no período das caravanas
comerciais que chegavam de vários pontos de África e tinham que atravessar o Grande
Atlas. Atravessaremos também o Grande Atlas na passagem de Tizi’n Tichka, onde a
aridez do terreno, a dureza do clima e o pastoreio excessivo não permitiu o nascimento
de grandes bosques como no Médio Atlas, assim a sua paisagem é formada por
encostas áridas onde surgem povoados que lhe dão um caracter único. Chegada a
Marraquexe. Jantar e alojamento.
7º DIA (pc) – MARRAQUEXE
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita de Marraquexe. Descubra a parte histórica,
conhecendo o Jardim de Menara, com a cordilheira do Atlas como fundo, os Túmulos de
Saadian, o Palácio da Baía, a Koutoubia, a maior mesquita da cidade, e o Museu de Dar
Si Said, o qual reúne uma magnífica colecção de arte popular marroquina. Almoço no
hotel. De tarde, visita dos afamados souks e do bairro dos artesãos, encontrando uma
nova geração de artistas que revestem de modernismo as tradições do artesanato local.
Ao final do dia, explore a famosa praça de Djemaa El Fna com o seu incomparável
ambiente nocturno. E partida para um Jantar típico no famoso restaurante “Chez Ali”,
desfrutando das actuações de grupos folclóricos provenientes das diferentes regiões
de Marrocos. Alojamento.
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8º DIA (mp) – MARRAQUEXE – CASABLANCA / LISBOA
Pequeno-almoço. Manhã livre para desfrutar um pouco mais do hotel ou continuar a
conhecer a cidade desaparece / após pequeno almoço partida para Casablanca. Almoço
em restaurante local e transfere ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em
voo pelas 16H30 com destino à sua cidade de origem. Chegada.
Fim dos nossos serviços
Os preços incluem:
 Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas;
 Assistente Flash de Lisboa a Lisboa
 Autocarro privativo (máximo 46 passageiros) para todas as visitas e transferes;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço nos hotéis da categoria
escolhida;
Hotéis previstos ou similares













Ciudades

HOTELES 5* Std

Casablanca

Farafh 5*

Fes

Palais Medina 5*

Erfoud

Xaluca Maadid 5*

Boumalne Dades

Xaluca Dades 4* +

Marrakech

Jardins De L’agdal 5*

14 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré
determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas
especiais;
Guia acompanhante local em língua espanhola;
Visitas:
Visita panorâmica de Casablanca
Visita com entrada na Mesquita de Hassan II
Visita panorâmica de Rabat
Visita panorâmica de Meknes
Visita de dia inteiro de Fez
Ifrane
Excursão 4X4 ás dunas de Merzouga com jantar típico
Passeio de camelo nas dunas em Merzouga
Tineghir
Desfiladeiros de Todra
Visita panorâmica de Ouarzazate
Visita Kasbah de Ait Benhaddou
Jantar típico no restaurante Chez Alli
Visita dia inteiro de Marraquexe
Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de
viagem conforme apólice que juntamos em anexo;
Entrega de programa personalizado ao cliente;
Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Delegado Flash Viagens;
Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou
transferista;
Assistência telefónica 24 horas;
Condições gerais de acordo com nossa programação Grandes Viagens.

Excluindo:



Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados.
Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas localmente.
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