
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento especializado do Prof. Vítor Teixeira
durante a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, em voo regular
Iberia, para percurso Lisboa / Argel e Oran / Lisboa, via
Madrid, com direito ao transporte de 23kg de bagagem de 
porão, com taxas de aeroporto, segurança e combustível
(52,39 €, a 04/12/2019 – sempre sujeitos a confirmação
aquando da emissão dos bilhetes);
• Passagem aérea, em classe económica, em voo Air
Algerie, para percurso Constantine / Ghardaia / Argel,
com direito ao transporte de 20kg de bagagem de porão, 
com taxas de aeroporto, segurança e combustível;
• Viagem de comboio, em primeira classe, entre Argel
e Oran;
• Pensão completa, desde o almoço do 1º dia, ao almoço
do 11º (21 refeições – 11 almoços e 10 jantares);
• Alojamento e pequeno-almoço nas unidades hoteleiras
mencionadas, ou similares;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia local, de língua espanhola ou inglesa (conforme
disponibilidade, e se necessário, com tradução do nosso
guia) durante todo o circuito;
• Todas as entradas, visitas e museus conforme itinerário;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Visto de entrada na Argélia (aprox. 60.00€);
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
• Seguro Multiviagens;
• Livro de viagem Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO 

ANTECIPADO DE VIAGEM

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.845€

45€

455€

Argélia,
tão perto
e tão longe

1º DIA – LISBOA OU PORTO* - 
ARGEL

Comparência no aeroporto 
escolhido. Partida em voo Iberia 

com destino a Argel, via Madrid. 
Chegada pelas 12h10 e transfer 

ao centro da cidade. Almoço em 
restaurante. O nosso mundo começa 

hoje mesmo a ganhar novas tonalidades. 
Da tarde passeamos calmamente pela 

cidade, para nos ambientarmos a esta nova 
realidade. Destaque para Makam Echahid, 

um imponente ícone que comemora a luta da 
Argélia pela independência e subida à singular 

basílica Notre-Dame de África, obra católica 
recentemente restaurada com história de culto 

repartido. Jantar típico no ‘coração’ de Argel, 
num ambiente ideal para conhecemos os nossos 

companheiros de viagem. Alojamento para o Hotel 
El Aurassi 5*, ou similar.

2º DIA – ARGEL - CHERCHELL – TIPASA - TOMB OF 
THE CHRISTIAN – ARGEL

Em Cherchell, antiga ‘cesareia’ romana a uns 100 
quilómetros de Argel, visitamos o riquíssimo Museu 

Arqueológico, bem como o Museu da Moeda e os seus 
jardins. Conheceremos ainda os banhos romanos. Após o 

almoço exploraremos o impressionante complexo de Tipasa, 
Património Mundial pela Unesco. Púnicos, fenícios, romanos, 

cristãos e bizantinos deixaram aqui a sua marca. Haverá 
tempo para conhecemos o “tumulo do cristão”, um magnífico 

mausoléu, também destacado pela Unesco. Regresso a Argel. 
Jantar em restaurante. Alojamento.

3º DIA - ARGEL
Dia inteiramente dedicado à encantadora Argel, com o seu ar 
parisiense parada no tempo. Vamo-nos perder na velha ‘Casbah’, 
um labirinto de ruelas pitorescas, para melhor percebermos a vida 
quotidiana. A curiosidade é a melhor forma de nos encantarmos 
pelos edifícios abraçado pela decadência, num mundo 
surpreendente e autêntico. A antiga Mesquita Sidi Ramdane; 
a fonte Bir Chebana; o mausoléu Sidi Abderahmane; o Palácio 
Mustapha Pasha (actual Museu da caligrafia arábica); o Jardim 
Botanico Hamma, uma joia ecológica e a Centennial House, fazem 
parte do nosso roteiro. O dia de intensa descoberta prosseguirá 
com passeio pela marginal, pelo Teatro Nacional e pelo típico 
mercado de Bâb El Oued. Jantar típico e regresso ao hotel.

4º DIA – ARGEL - DJAMILA – SETIF
Rumaremos a Djémila, segundo a UNESCO, das mais belas e bem 
preservadas ruínas romanas do Mundo. “Caçar, tomar banho, 
brincar, rir — isso é que é vida!”, diz, em latim, uma inscrição em 
placa encontrada por arqueólogos na praça pública. Destacaremos 
o Arco de Caracala, as Grandes Termas, a Basílica e o museu com 
os belos mosaicos. Almoço. Seguimos para Setif. Haverá tempo
para uma caminhada exploratória das ruas comerciais de Setif.
Pernoitamos no Novotel 4*, ou similar.

5º DIA – SETIF – TIMGAD - MEDRACEN – LAMBESE - 
CONSTANTINE
Partida para o admirável complexo romano de Timgad, mais 
um soberbo lugar Património Mundial da UNESCO. Almoço em 
restaurante. Lambaesis, que foi o coração da presença militar 
romana em África e o que restou da cidade, também fará parte 
do nosso circuito. Continuamos para Constantine, passando 
ainda por Medracen, um fotogénico mausoléu real dos berberes 
numídias. Constantine é um destino de emoções fortes, que 
vão muito para além das suas conhecidas pontes em cenários 
dramáticos. São quatro sobre o rio Rhumel que se exibem, em 
alguns pontos, a mais de 300 metros acima do solo, num abismo 
que liga a cativante zona antiga a uma nova parte da cidade num 
cenário esboçado em profundos desfiladeiros e impressionantes 
penhascos rochosos. Com casas que parecem agarrar-se em 
desespero para não caírem nas perturbantes ravinas. Não admira 
que o imperador Constantino I, que a reconquistou e reconstruiu, 
a tenha rebaptizado com o seu nome. Um bastião praticamente 
intransponível. Jantar e alojamento no Marriott Hotel Constantine 
5*, ou similar.

6º DIA – CONSTANTINE – (AVIÃO) - GHARDAIA
De manhã, entraremos na Emir Abdelkader, a maior mesquita da 
Argélia; passearemos pelo mercado; visitaremos o Bey Palace, um 
legado romano e ainda visitaremos o Museu Cirta Constantino, 
que nos apresenta uma diversificada gama de arte, esculturas e 
artefactos recuperados de sítios arqueológicos, todos focados na 
rica cultura e história da Argélia. Transporte ao aeroporto e pelas 
14h40 voaremos até Ghardaia. Chegada pelas 16h20 e transporte 
ao hotel. Ficaremos, duas noites, num alojamento típico, e 
certamente do melhor que conseguiríamos nesta zona do país. 
Jantar e alojamento no Tarist Guest House em Beni Izguen.

7º DIA - GHARDAIA – VALE M´ZAB - GHARDAIA
Um olho. Um dos dois. E apenas um. É tudo o que podemos 
apreciar numa mulher ibadita — e é através dele que ela pode 
contemplar o Mundo. Tapada por um virginal manto branco, nada 
pode estar visível para os outros. Nem as mãos. Esse secretismo 
ilustra muito bem o singular universo Mzabita (vale do M’Zab, que 
a UNESCO celebra). Ghardaia e as suas ‘gémeas’ milenares são 
também inspiração para arquitetos como Le Corbusier. Aqui a 
comunidade decide a vida do indivíduo. Exploraremos os centros 
históricos, apreciaremos as particularidades das casas mzabitas, 
o entusiasmante Mercado de Ghardaia, e a mesquita subterrânea 
de Sheikh Ammi Said. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao 
Palmeiral, fonte de vida destas paragens nas bordas do Sahara,
e o seu ardiloso sistema aquífero, serão interessantes mistérios
para conhecermos. Este destino merece mais um rico jantar
típico. Alojamento.

8º DIA – GHARDAIA – (AVIÃO) – ARGEL – (COMBOIO) – ORAN
Bem cedo, saída para o aeroporto para voo de regresso a Argel. 
Chegada pelas 09h45. Tempo para visitarmos o Museu Nacional 
de Belas Artes de Argel, que com cerca de 8000 peças, é 
considerada uma das mais ricas coleções artísticas do mundo 
árabe, e ainda o Museu Nacional Bardo, que guarda importantes 
peças históricas e obras de arte de diferentes períodos. Almoço 
em restaurante. A meio da tarde, iniciamos mais uma aventura, 
desta vez, sobre carris, até Oran. Viajaremos, perto de cinco 
horas, pela fértil planície de Mitidja, pelo imenso vale de Chief, 
passando pelas muitas cidades e vilarejos, que nos transportarão 
para outra realidade. Chegada a Oran ao final do dia. A própria 
estação de Oran, por si só, merece a nossa visita. Transporte ao 
hotel. Jantar e alojamento no luxuoso Royal MGallery By Sofitel 
5*, ou similar.

9º DIA – ORAN
Estamos na segunda maior cidade argelina, que merece um dia 
completo do nosso tempo. Uma viagem a França dos anos 40. 
Aqui poderemos descobrir o mais genuíno do Magreb. Visita 
da cidade com destaque para o Forte e a Igreja de Santa Cruz; 
a Praça 1º de Novembro, com a estátua de Emir Abdelkader; a 
Mesquita de Hassan Pasha; a Grande Sinagoga de Oran, agora 
conhecida como mesquita Abdellah Ben Salem; a fortaleza no 
Bairro Espanhol com vistas para a baía; Sacré-Cœur Cathedral 
(agora uma biblioteca) e o Palácio da Cultura. Tempo ainda para, 
tranquilamente, passearmos pelo Boulevard de ALN, a estrada 
da marginal mediterrânica. Almoço durante as visitas. Jantar em 
restaurante. Alojamento.

10º DIA – ORAN – TLEMCEN
Viagem para Tlemcen, antiga capital islâmica, com vestígios 
berberes, árabes, mouriscos, otomanos e europeus. Vamos 
descobrir esta pequena pérola, visitando ao Mansourah Palace; 
a Mesquita de Sidi Boumediene, considerada uma das mais belas 
do país; a Praça Emir Abdelkader com a Grande Mesquita e o 
Lalla Setti Park, com maravilhosas vistas sobre a cidade. Jantar 
em restaurante. Alojamento no Hotel Renaissance 5*, ou similar.

11º DIA – TLEMCEN – BENI SAF - BOUZEDJAR - ORAN – LISBOA 
OU PORTO*
Viajaremos de regresso a Oran, pela costa mediterrânica. 
Estamos no último dia deste périplo. E que tal tomar um banho 
de despedida no mediterrâneo? Paragem em Beni Saf, em The 
Andalusians, em Mers El Kébir e na vila piscatória de Bouzedjar 
para vermos a vila turística com as suas construções trogloditas. 
O último almoço será num dos melhores restaurantes de peixe 
da cidade de Oran. Transporte ao aeroporto e pelas 17h30, saída 
em voo Iberia com destino a Portugal, via Madrid. Chegada pelas 
23h25.

Esta viagem é para os amantes do mais genuíno deste Mundo. 
Para os que enfrentam preconceitos e são recompensados 
com uma das mais entusiasmantes viagens de uma 
vida. Longe do turismo de massas e sempre com muito 
Património Mundial UNESCO. O maior país de África, 
berço do escritor Albert Camus, tem uma história milenar. 
Arquitetura sublime. Gastronomia surpreendente. Em 
Ghardaia, a incursão numa sociedade ‘secreta’ com 
mais de 1.000 anos, em que a comunidade decide a 
vida do indivíduo e as mulheres vivem, literalmente, 
sob um manto branco, ligadas ao mundo por apenas 
um olho. O melhor? Por todo o lado, gente que nos 
faz sentir verdadeiramente em casa.
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