A presença de Portugal em Marrocos começou em 1458 com a conquista de Alcácer-Ceguer, pequena vila do
litoral mediterrânico marroquino entre Tânger e Ceuta. Viria a acabar em 1769 com a retirada de Mazagão, a
presente cidade de Essaouira. Foram, então, 3 séculos de presença Lusa em território marroquino. A presença
portuguesa é de extrema importância cultural para o património marroquino. Prova disso é que as cidades de
El Jadida (Mazagão) e de Essaouira (Mogador) são consideradas Património Mundial pela UNESCO.

9 Abril (6ªf) – Aeroporto do Porto às 04h30. Voo Ryanair FR 5465 PORTO 06h45 - MARRAKECH 08h35. Transfer
para o hotel. Almoço livre. Jantar e alojamento no Hotel Atlas Asni 4* Marrakech ou similar.
Tarde – Marrakech, antiga cidade imperial (fundada em 1062). 12 Kms de muralhas. O minarete da “Koutoubia”
(famosa Mesquita, umas das maiores do mundo muçulmano ocidental) domina as casas vermelhas, os velhos
palácios cor de terra e o palmeiral. A Sala de Oração (pode receber até 20.000 fiéis) onde as colunas brancas
com arcos em ferradura e o padrão entrançado do chão criam uma perspetiva impressionante.
10 Abril (sab) – Dia dedicado à Praça Jemaa El Fna, mundialmente famosa pela sua animação e pitorescos
souks, dos mais fascinantes do Magrebe (peles, especiarias). Visita a um “RIAD” (casa ou palacete tradicional
no interior da Medina). Tempo livre. Jantar e alojamento no Hotel Atlas Asni 4* Marrakech ou similar.
Noite opcional – “ Fantasia ” com espectáculo e muita animação.

11 Abril (dom) – Um dia para recordar a influência portuguesa em Marrocos – Visita a ESSAOUIRA.
De autocarro de MARRAKESH a ESSAOUIRA (192Kms). ESSAOUIRA é uma linda cidade no sudoeste do
Marrocos. Além de ser considerada uma das praias do surf, a cidade também é conhecida pelo seu centro
histórico que é Património Mundial pela UNESCO. Misto entre uma fortaleza medieval e uma cidade do
século XVIII. Essaouira é banhada por águas claras e agitadas que, junto com as muralhas, formam um cenário
digno de filmes medievais. Inclusive, a cidade foi um dos “sets” de filmagem da série “Reino dos Tronos”.
Essaouira deu vida à Astapor, uma das cidades da Baia dos Escravos. Tempo livre. Regresso a MARRAKESH.
Jantar e alojamento no Hotel Atlas Asni 4* Marrakech ou similar.

12 Abril (2ªf) – Visita do Palacio Bahia (Palácio do Favorito), sede do Grão-Vizir Ba Ahmed, que data do fim do
Séc. XIX e dos Túmulos Sádidas, selados por Moulay Ismail depois de ter mandado destruir o Palácio El Badii
(permaneceram esquecidos, até que em 1917 foram redescobertos), sendo actualmente dos monumentos
mais visitados da cidade. Tempo livre. Pelas 17h00 transfer para o aeroporto.
Voo Ryanair FR 5464 MARRAKESH 20h20 – PORTO 22h15
INCLUINDO: Voo Ryanair Porto-Marrakesh c/ mala de mão de 10Kgs (mala de porão é opcional – até 20Kgs
custa EUR 50,00). Autopullman-luxo nos transferes e, na visita a Essaouira. Hotel Atlas Asni 4* ou similar (3
jantares). Visitas incluídas. Seguro viagem. Guia local. Taxas aeroporto, segurança e combustível.
EXCLUINDO: Demais refeições, bebidas e extras pessoais. * SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL = EUR 105,00

9 a 12 de Abril de 2021

€ 725,00

