
Cidades 
Imperiais e 
Sahara

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em voos regulares TAP Porto / 
Lisboa / Casablanca e Marrakech / Lisboa / Porto, com 
direito ao transporte de 23 kgs de bagagem, com taxas 
de aeroporto, segurança e suplemento de combustível 
(77.80€ – a 10.08.2018, sempre sujeito a reconfirmação 
aquando emissão dos bilhetes);
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
• Pensão Completa, desde o jantar do 1º dia ao jantar do 
7º dia (13 refeições – 6 almoços e 7 jantares, incluindo 
jantar temático, com música e dança, em Marrakech);
• Circuito em autocarro de turismo com duas garrafas 
de água diárias a bordo;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Guia local marroquino, de língua portuguesa ou 
castelhana durante toda a viagem;
• Entradas nos monumentos conforme programa 
(Mesquita de Hassan II em Casablanca;
Celeiros de Moulay; Medersa de Fez; Celeiros Ismail 
em Meknes; Palácio Bahia e Túmulos Sadianos em 
Marrakech);
• Excursão em jeep 4×4, desde e até Erfoud, para 
o hotel em Erg-Chebbi e passeio pelas dunas em 
dromedário;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de Viagem (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas ás refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

Terra de contrastes fascinantes, de um ar exótico de mil 
especiarias, de cores, aromas e sabores. Terra de um 
povo acolhedor, simpático e humilde, Marrocos surge 
de uma infindável fusão de culturas, enriquecida por 
uma rica gastronomia, natureza diversa, tradições 
milenares e autenticidade, arquitetura e estilo de 
vida.

Uma viagem onde exploraremos um país autêntico 
e descobriremos a hospitalidade berbere. Desde 
a singela capital Rabat, passando pela moderna 
Casablanca, a imperial Meknes, a espiritual Fez, 
as montanhas do Rif, o Alto Atlas, o vale de 
Draa, uma dormida junto às dunas de Erg-
Chebbi no Sahara, o ksar de Ait-Benhaddou 
e terminando na exótica Marraqueche.

07 A 14 ABRIL 2019

1º DIA – PORTO OU 
LISBOA / CASABLANCA / 

RABAT
Comparência no aeroporto 

escolhido. Assistência nas 
formalidades de embarque 

e partida para Casablanca. 
Chegada pelas 14h15. Visita 
panorâmica de Casablanca, o 

antigo posto colonial francês, 
hoje o maior centro industrial 

e a capital económica do país. 
Destaque para a majestosa 
Mesquita de Hassan II (visita 

interior); a Praça Mohamed V; 
o Bairro de Habous e o mercado 

central. Continuamos para a capital 
do reino. Jantar e alojamento no Hotel 
Belere 4*, ou similar.

2º DIA – RABAT / MEKNES / FEZ
Rabat é hoje uma cidade cosmopolita, 

dividida entre a zona moderna, com 
marinas de luxo, salas de espectáculos, belos 

restaurantes e museus, e a Rabat antiga, da 
Medina, que conserva as suas tradições no 

comércio e a sua arquitetura. Visita da cidade 
com destaque para o exterior do Kasbah dos 
Oudayas; do Palácio Real; a Torre de Hassan 

e o Mausoléu Mohammed. Continuação para 
Meknes, declarada Património da Humanidade 
pela UNESCO e mandada construir no séc. XVII 
por Moulay Ismail. Visita à Medina; à Praça Hadim 
e da Porta de Bab Mansor. Continuação para Fez, 
a capital espiritual. Jantar e alojamento no Hotel 
Barcelo 4*, ou similar.

3º DIA – FEZ
Dia inteiro de visita a Fez, a mais antiga das 
cidades imperiais, capital do reino por várias 
vezes. É um autêntico museu ao ar livre, com belos 
palácios, jardins, riads e as suas 20 mil fontes. 
Visita à Medina; à Mesquita Karaouine (exterior); à 
Escola Corânica de Al Boaunania e à Universidade 
El Karaouine. Almoço em restaurante típico na 
Medina. Visita (exterior) à Mesquita Andalous 
e à Tumba de Moulay Idriss. Visita panorâmica 
passando pelas Madrassas Attarine e Bou Inania; 
a fonte Nejjarine; as fabricas de couro, para além 
das labirínticas ruas estreitas; Fez Jedid – a 
parte nova e centro de negócios, com modernas 
avenidas, o bairro judeu e as portas do Palácio 
Real. Jantar e alojamento.

4º DIA – FEZ / IFRANE / MIDELT / ERFOUD / ERG-
CHEBBI
Hoje o dia será longo, mas uma viagem por 
belas paisagens marroquinas. Saímos para Sul, 
com destino a Erfoud, via montanhas do Médio 
Atlas, passando por Ifrane, conhecida pela 
“Suíça Marroquina”, e em Midelt, cidade situada 
na junção dos maciços montanhosos do Médio 
Atlas e do Alto Atlas Oriental. Almoço. Chegada a 
Erfoud e saída, em jipes 4×4, para o nosso hotel, 
junto às dunas de Erg-Chebbi, no Sahara. Passeio 
de dromedário pelas dunas (ou ao pôr-do-sol 
ou ao nascer-do-sol no dia seguinte). Jantar e 
alojamento no Kasbah Tombouctou, ou similar.

5º DIA – ERG-CHEBBI / ERFOUD / TODRA / OASIS 
TINGHIR / OUARZAZATE
Regresso em jeep 4×4 a Erfoud. Continuamos, 
em autocarro, em direção às Gargantas do Todra. 
Visita a esta espetacular formação geológica 
escavada pelo Rio Todra, formando um profundo 
desfiladeiro ladeado por escarpas íngremes de 
ímpar beleza. Almoço. Saída para o Oásis de Tinghir, 
com passagem pelas aldeias de Kelaat M´Gouna e 
Skoura e Boulmane, pelo Vale das Rosas. Tempo 
para fotografar um dos mais emblemáticos oásis, 
um verdadeiro postal ilustrado do Sul. Continuação 
para Ouarzazate. Jantar e alojamento no Hotel 
Kenzi Azghor 4*, ou similar.

6º DIA – OUARZAZATE / AIT-BENHADDOU / TIZI 
N´TICHKA / MARRAKECH
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. Continuação para Ait-Benhaddou. 
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 Almoço durante as 
visitas. Continuação para Marrakech, atravessando 
o Alto Atlas, por Tizi N´Tichka, montanhas de 
ímpar beleza, principalmente nesta época do ano, 
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. 
Jantar e alojamento no Hotel Atlas Medina & Spa 
5*, ou similar.

7º DIA – MARRAQUEXE
Dia de visita à cidade. Marraquexe não basta ver, 
é preciso sentir. Mais do que visitar monumentos 
e jardins é preciso sentir a verdadeira essência, 
andar descontraidamente 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, visitamos ao 
quarteirão judaico; os Túmulos Saadianos do Palácio 
Bahia; a Mesquita Koutobia (exterior), e passeamos 
pela Medina. Almoço no hotel. De tarde, tempo livre 
visita à Medina e dos souks (mercados). Saída para 
jantar temático com representação de folclore local 
e dança do ventre, num dos mais emblemáticos 
restaurantes de Marrakech. Alojamento.

8º DIA – MARRAQUEXE / LISBOA OU PORTO
Manhã inteiramente livre para actividades de 
carácter particular. Sugerimos visita ao Jardin 
Majorelle, ao Museu Yves Saint Laurent, ao Museu de 
Fotografia, tomar um café no Hotel La Mamounia ou 
simplesmente fazer as últimas compras. Ao início da 
tarde, transfer ao aeroporto, e pelas 16h30, saída em 
voo TAP com destino ao Porto, via Lisboa. Chegada 
a Lisboa pelas 18h05, e ao Porto pelas 21h00.

FIM DA VIAGEM

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.195€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

200€

MARROCOS


