
PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares da TAP – Porto / Lisboa – Marrakech – 
Lisboa / Porto, com direito ao transporte de 23 kgs 
de bagagem;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados, ou similares;
• Pensão Completa, desde o jantar do 1º ao jantar 
do 6º dia (5 almoços e 6 jantares);
• Guia acompanhante Tryvel durante todo o 
circuito;
• Guia acompanhante marroquino, de língua 
portuguesa ou castelhana (consoante 
disponibilidade) desde e até Marrakech;
• Entrada no Jardin Majorelle; Túmulos Saadianos; 
Palácio Bahia;
• Excursão em jeep 4×4 às dunas de Merzouga e 
passeio pelas dunas em dromedário (nascer do sol 
no 4º dia);
• Passeio de Caleche em Marrakech (6º dia);
• Rooftop para assistir ao pôr-do-sol, com chá e 
snacks, na Praça Djemaa El Fna (6º dia);
• Jantar temático, com música e dança típicas, em 
Marrakech (6º dia);
• Gratificações a guias e motoristas;
• Entradas nos monumentos conforme programa;
• Taxas de aeroporto, segurança e suplemento 
de combustível – 96,34 € – sempre sujeito a 
reconfirmação aquando emissão dos bilhetes;
• Seguro de Viagem – Multiviagens VIP;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Aperitivos ou digestivos às refeições ou fora delas;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído.
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4º DIA – ERFOUD / MERZOUGA / ERRACHIDIA / 
MIDELT
Bem cedo, saída, em jipes 4×4, para Merzouga. 
Aqui assistiremos ao nascer do sol, no Deserto 
do Saara. Passeio de dromedário pelas dunas. 
Regresso a Erfoud, e continuamos, em autocarro, 
para Norte, onde passaremos por fantásticas 
aldeias Berberes perdidas nas montanhas. O dia 
de hoje é de transição do deserto com paisagens 
de areia, até às montanhas, cruzando o Vale do 
Ziz, de desfiladeiros rochosos de cor terra. Almoço 
durante a viagem. Chegada a Midelt, cidade 
situada na junção dos maciços montanhosos do 
Médio Atlas e do Alto Atlas Oriental. Jantar e 
alojamento no Hotel Kasbah Asmaa 4*, ou similar.

5º DIA – MIDELT / BENI MELLAL / CASCATAS DE 
OUZOUD / MARRAKECH
Viagem pela região montanhosa entre o Médio 
Atlas e o Alto Atlas, com destino às admiráveis 
Cascatas de Ouzoud. São as maiores cascatas 
do norte de África (100 metros de desnível), e o 
seu nome deve-se às centenas de oliveiras que a 
rodeiam (em língua berbere, “ouzoud” significa 
azeitonas). Possibilidade de um curto banho. 
Almoço. Continuação para Marrakech. Jantar e 
alojamento no Hotel Kenzi Farah 5*, ou similar.

6º DIA – MARRAKECH
Dia inteiro de visita à cidade. Mais do que visitar 
monumentos e jardins é preciso sentir a verdadeira 
essência, andar descontraídamente pelos souks 
da Medina e absorver os cheiros e os sons deste 
lugar mágico. A praça Jema El Fna é uma das 
praças mais animadas e famosas do mundo, com 
os seus vendedores, músicos, bailarinos, mágicos, 
encantadores de serpentes e contadores de 
histórias. Ao cair da noite, enche-se de bancas de 
comida e a mistura de cheiros intensifica-se. De 
manhã, visita ao quarteirão judaico, aos Túmulos 
Saadianos do Palácio Bahia e a Mesquita Koutobia 
(exterior). Almoço no hotel. De tarde, saída em 
caleche típica para visita à Medina e dos souks 
(mercados). Terminamos, para assistir ao pôr do 
sol, num rooftop, na famosa praça Djemaa El Fna, 
ao sabor de um chá de menta e doces típicos. 
Saída, em autocarro, para um jantar temático 
com representação de folclore local e dança do 
ventre, num dos mais emblemáticos restaurantes 
de Marrakech. Alojamento.

7º DIA – MARRAKECH / LISBOA OU PORTO
Manhã inteiramente livre para actividades de 
carácter particular. Ao início da tarde, transfer 
ao aeroporto, e pelas 18h05, saída em voo TAP 
com destino a Lisboa. Chegada pelas 19h45, e 
pelas 21h45 continuação da viagem até ao Porto. 
Chegada pelas 22h40.

30 OUTUBRO A 5 NOVEMBRO 2017

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

930€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

125€

1º DIA – PORTO OU 
LISBOA / MARRAKECH

Comparência no aeroporto 
escolhido. Assistência nas 

formalidades de embarque. 
07h30 – Partida do Porto em 

voo TAP com destino a Lisboa. 
Chegada às 08h30.

09h30 – Partida de Lisboa em 
voo TAP com destino a Marrakech.

11h35 – Chegada a Marrakech. 
Assistência nas formalidades 

de desembarque. Almoço em 
restaurante local. Tarde de visita 

panorâmica, passando pelos 
principais pontos da cidade, e visita 

ao Jardin Majorelle, repleto de plantas 
exóticas, cactos, bambus, buganvílias e 

muitas outras plantas vindas dos cinco 
continentes, fazendo de Jacques Majorelle, 

um dos colecionadores de plantas mais 
importante de sua época. Jantar e alojamento 

no Hotel Kenzi Farah 5*, ou similar.

2º DIA – MARRAKECH / TIZI N’TICHKA / AIT-
BENHADDOU / OUARZAZATE
Saída para Ouarzazate, atravessando o Alto Atlas, 
por Tizi N´Tichka, montanhas de impar beleza, a 
2260 mts de altitude. Ninguém fica indiferente à 
imposição do verde dos vales e, logo ao lado, do 
outro lado da estrada, a austeridade desértica. 
Continuação para Ait-Benhaddou. Almoço. Visita 
à exótica localidade, uma “aldeia de barro”, 
camuflada numa encosta, e onde as suas cores 
se misturam com as da paisagem circundante. 
Visita ao seu Kasbah, um dos maiores e melhor 
conservados de Marrocos. Continuação até 
Ouarzazate. Jantar e alojamento no Hotel Karam 
4*, ou similar.

3º DIA – OUARZAZATE / SKOURA / KELAAT 
M’GOUNA / OASIS TINGHIR / TODRA / ERFOUD
Panorâmica pela cidade com destaque para o 
Kasbah Taourirt, antiga residência do “Senhor 
do Atlas”, um dos mais célebres líderes políticos 
de Marrocos e passagem pelos estúdios de 
cinema, onde foram rodadas cenas de filmes e 
séries emblemáticas como “Lawrence da Arábia”, 
“Babel”, “A Múmia” e até “Guerra dos Tronos. Saída 
para o Oásis de Tinghir, passando por Boulmane, 
pelo Vale das Rosas, com pequena visita às 
aldeias de Skoura e Kelaat M´Gouna. Tempo 
para fotografar um dos mais emblemáticos oásis, 
um verdadeiro postal ilustrado do Sul. Almoço. 
Prosseguimento para as Gargantas do Todra. 
Visita a esta espetacular formação geológica 
escavada pelo Rio Todra, formando um profundo 
desfiladeiro ladeado por escarpas íngremes de 
ímpar beleza. Chegada a Erfoud, às portas do 
Deserto do Sahara. Jantar e alojamento no Hotel 
Xaluca Kasbah 4*, ou similar.
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