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1ºDIA 24abr MP LISBOA / CASABLANCA / EL JADIDA
08h45 Comparencia junto ao Leclerc Figueira. 09h30 Saida junto à Graçatur, com destino ao aeroporto.
Formalidades de embarque e partida no voo TP1436 com destino a Casablanca. 16H10 Chegada, formalidades
aduaneiras, assistência e saída para El Jadida. Chegada e visita panorâmica da Cidade Velha: As muralhas, e à
Medina bem como uma visita à entrada da Cisterna que é um Legado Portugues.Jantar e alojamento.

2ºDia 25abr PC EL JADIDA/CASABLANCA
Pequeno-almoço. Saída para Casablanca; visita da capital econômica: Praça Mohamed
V, a área residencial de Anfa e o exterior da Mesquita Hassan II (visita interior)
almoço em restaurante local. Continuação para o hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia 26 abr PC CASABLANCA / FEZ “PATRIMONIO DA HUMANIDADE”
Pequeno-almoço. Partida para Fez. Chegada e visita à cidade, declarada Patrimônio
Cultural Universal pela UNESCO. Visitaremos a Medina Medieval com suas "Medersas de
Attarine e Bou Anania", a fonte Nejjarine, o Mausoléu Moulay Idriss e a Mesquita
Karaouine (vista exterior). Almoço em restaurante local. À tarde visite os souks e Fez
Jdid. Pare na esplanada do Palácio Real e veja a sua suntuosa porta dourada. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
4º Dia 27 abr PC FEZ/ MIDELT/ MERZOUGA
Pequeno-almoço. Partida em direcção ao sul do país, passando pelo Médio Atlas, onde encontraremos a incrível
cidade de Ifrane, criada pelos franceses em 1930 como destino de férias, com lagos, parques e
casas de estilo alpino, por isso é conhecida como “a Suíça de Marrocos”, durante o inverno é o
local preferido da alta sociedade marroquina para a prática do esqui, passando também por
Azrou, um importante centro de artesanato do país. Almoço em restaurante local durante o
percurso. Chegada a Erfoud e traslado em carro 4x4 com ar condicionado e traslado às dunas
de

Merzouga

para

apreciar

o

pôr-do-sol

possibilidade de passeio de camelo (opcional).
Jantar e alojamento em acampamento.

com

5ºDIA28 MERZOUGA /GARGANTAS DE TODGHA /OUARZAZATE
Pequeno-almoço. Partida em direção ao Oásis de Tineghir, com parada nas Gargantas do Todra, onde seremos
cercados por paredões de barro que atingem 300 metros de altura em seu ponto mais alto, com uma largura que
às vezes não ultrapassa os 10 metros. Através deles corre o
rio Todr,com águas cristalinas que tradicionalmente têm sido
utilizadas para irrigar os campos de palmeiras, amendoeiras e oliveiras nos oásis. Nele você terá a oportunidade
de ver como os nômades da montanha convivem com o pastoreio de cabras. Almoço em restaurante local.
Continuação para Ouarzazate, ao longo da estrada dos Mil Kasbahs, majestosas fortificações e cidadelas de
adobe espalhadas pelo deserto, símbolo de um passado esplendoroso. Jantar e alojamento.

6º DIA 29 ABR PC OUARZAZATE / AIT BENHADDOU / MARRAKECH
Pequeno-almoço. Partida para Depois de uma breve visita a Ouarzazate continuaremos passando
pelos Kasbahs de Taourit e Tifeltour, para visitar Aït Benhaddou, onde visitaremos seu Kasbah
mais famoso em Marrocos, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1987 e que
serviu de decoração para muitos filmes. O Kasbah tornou-se forte e poderoso no período das
caravanas comerciais que chegavam de outras partes da África e necessariamente tinham que
cruzar o Grande Atlas, que então cruzaremos pelo passo de Tizi'n Tichka, cuja paisagem é
formada por terrenos baldios. em que aparecem cidades da mesma cor da terra, que conferem um carácter
especial e único ao ambiente. Almoço em restaurante local. Chegada em Marrakech. “Cidade Imperial e capital do
Sul de Marrocos”. Jantar e alojamento.
7º DIA 30 ABR PC MARRAQUECHE
Pequeno-almoço. Visita panorâmica: aos jardins Menara, o minarete Koutoubia, os Jardins de Majorel,on de
encontra o mausoleu de Yves Saint Laurent, Palácio Bahia, as Tumbas Saadies, um dos lugares mais visitados
do Marrocos. Eles datam do final do século 16 e não apenas os membros da dinastia Saadiana estão enterrados
lá. Almoço em restaurante local durante o percurso. À tarde visitaremos a Praça Jemaa el Fna, a melhor
representação do cotidiano de Marrakech, rodeada de souks repletos de aromas e cores onde vivem e trabalham
as diferentes guildas da Medina: ferreiros, tintureiros, comerciantes de couro natural e especiarias onde se
misturam milhares de perfumes, etc. (Assembleia do Povo), declarada “Património da Humanidade”, que se torna
particularmente fascinante ao entardecer, quando a praça é iluminada por mil luzes e tudo parece mágico. Jantar
típico com show folclórico no restaurante Chez Ali. Alojamento no hotel.
8º DIA 1º DE MAIO * PA MARRAQUECHE / LISBOA
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a indicar transfere ao aeroporto de Marraquexe. Formalidades de
embarque no voo TP 1451. Partida para Lisboa às 11h45 chegada às 13h20. Recolha de Bagagem e partida em
voo com destino a Pombal e Figueira da Foz .

P3

PREÇOS POR PESSOA :

Cidades

DUPLO 1420,00€ +* 60,00tx 1480,00€
INDIVIDUAL SUPL. 250,00€

El Jadida
Casablanca
Fes
Merzouga
Ouarzazate
Marrakech

Hoteis previstos ou similares:
Opção Hoteis 5*
Pullman Mazagan
Movenpick Casablanca
Palais Medina & Spa
Acampamento Luxury camp Chebbi
Dar Chamaa
Adam Park & Spa

Condições :
Os preços incluem:
 Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas;
 Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço nos Hotéis acima indicados
cat /5* ou similar;
 13 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 para transferes e visitas;
 Visitas conforme itinerário;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem
e cobertura complementar Covid-19 conforme apólice que juntamos em anexo;
Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou transferista
Excluindo:
 Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes
e todos os serviços não indicados;
 Bagageiros;
 Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas
localmente;
 Gratificações a guias e motoristas.
- Taxas aeroporto incluídas no preço são igualmente passíveis de alteração até à data de emissão dos bilhetes.
- Para estas viagens é obrigatório o envio da cópia do Passaporte de todos os passageiros com uma

validade mínima de 6 meses à data do regresso.
CONFIRMAÇÕES DE IMEDIATO
Inscrições Confirmadas com Deposito de : 200,00 de deposito
Restante pagamento ao dia 21 de cada mês com o pagamento de 200,00 de Novembro
22 a Março 23

Restante pagamento terá que ser realizado até 5 de Abrl 23.
GRAÇATUR, LDA Capital social € 100 300.00. Matriculada na cons.do Registo Civil de
Pombal sob o nº 904 Contribuinte 502 15108 RNAVT 1978 Rua Alexandre Herculano, 13Apart. 144-3102-902 POMBAL PORTUGAL Telefs. 236 215190- 967634411 – 962324519geral@gracatur.pt – www.gracatur

