AIT-BEM-HADDOU, MARROCOS

Deserto Saara

Marraquexe

Chefchaoue
n

PREÇO POR PESSOA
Em Qu arto D up lo:

750€
PROGRAMA:

(Saída na noite do dia anterior)
1º DIA | LOCAL DE ORIGEM / TARIFA (FERRY) / TÂNGER / CHEFCHAOUEN / FEZ
Saída dos locais de origem à hora indicada em autocarro de turismo com direcção ao porto de Tarifa. Pequeno-almoço
livre em trânsito (não incluído). Formalidades e partida em ferryboat para Tânger. Formalidades e saída em autocarro
para Chefchaouen, situada entre as montanhas com casas pintadas de azul e branco. Visita, a pé, ao bairro Andalui
com destaque para a medina ou cidade antiga. Almoço em restaurante. Continuação para Fez. Jantar e alojamento
no Hotel Menzah Zalagh 4* ou similar.
2º DIA | FEZ
Pequeno almoço no hotel. Dia dedicado à descoberta de Fez, capital religiosa de Marrocos, passando pelo Palácio
Real, Medina Medieval, considerada a maior zona urbana do mundo. Visitamos a Madraça Bouanania (exterior), a fonte
Nejarin, a Mesquita de Qarawiyyin, o Mausóleo de Moulay Idriss e o famoso bairro dos Curtidores. Almoço durante as
visitas. Regresso ao hotel, Jantar e alojamento.
3º DIA | FEZ / IFRANE / MIDELT / MERZOUGA (DESERTO SAARA)
Pequeno almoço no hotel. Saída para Ifrane, situada 1.700 metros de altitude, no centro de uma densa floresta de
cedros, um verdadeiro contraste conhecido por “Suíça marroquina”. Continuação por Midelt em direção a sul, cruzando
as montanhas do Médio Atlas. Almoço durante as visitas. No Sul, destaque para o Vale do Ziz, com os seus kasbahs
(fortalezas) e palmeirais. Chegada a Merzouga. Transporte em jipes 4x4 cruzando as dunas de Erg Chebbi até ao
acampamento berbere onde iremos pernoitar. Jantar, convívio berbere e alojamento nas Haimas (tendas típicas
tuaregs) pertencentes ao Hotel Nomade Palace 3* ou similar.
4º DIA | MERZOUGA / GARGANTAS DE TODRA / OUARZAZATE
Despertar cedo para contemplar o nascer-do-sol no Deserto do Saara. Excursão em dromedário atravessando as
dunas do deserto até ao hotel para o pequeno-almoço. Saída em direção ao Oásis de Tenerhir até às vizinhas
Gargantas do Todra. Tempo livre para contemplar esta espetacular formação geológica escavada pelo Rio Todra.
Continuação pelo Vale dos Mil Kasbahs passando por El Kelaâ M’ Gouna, capital da região marroquina das rosas, em
direção a Ouarzazate. Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento no Hotel Riad Tichka Salam 4* ou similar.
5º DIA | OUARZAZATE / AIT-BEM-HADDOU / MARRAQUEXE
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Ksar de Ait-Bem-Haddou, cidade Património da Humanidade pela UNESCO,
onde foram gravados filmes como o Gladiador ou a Múmia. Almoço durante as visitas. Continuação através da
cordilheira do Alto Atlas com passagem pelo impressionante Alto do Tichtka, a 2.260 metros destino a Marraquexe.
Jantar e alojamento no Hotel Meryem 4* ou similar.
6º DIA | MARRAQUEXE
Pequeno-almoço no hotel. Visita a Marraquexe, capital turística de Marrocos, cidade imperial e conhecida como a
cidade ocre, com passagem pelas Muralhas da Cidade, do séc. XII, o Minarete da Mesquita da Koutubia, a famosa
Praça de Jemaa el Fna, o Palácio Bahia (entrada incluída) e a Medina. Almoço durante as visitas. Tarde livre para
visitas e fazer compras. Jantar no hotel. De seguida, vamos assistir a uma noite romântica num Palácio tipicamente
marroquino - Espetáculo Chez Ali.
7º DIA | MARRAQUEXE / CASABLANCA / RABAT / TANGER
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Casablanca, capital económica de Marrocos, de onde se destaca a Praça
Mohamed V, área residencial Anfa e a Mesquita Hassan II (entrada incluída). Almoço durante as visitas. Continuação
para Rabat, capital política e administrativa de Marrocos. Visita (exterior) ao Palácio Real, Kasbah Oudaya, Mausoléu
Mohamed V e Torre Hassan. Jantar e alojamento no Hotel Tanger Marina Bay 4* ou similar.
8º DIA| TÂNGER (FERRY) / TARIFA / LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o porto de Tânger. Formalidades e partida em ferryboat para Tarifa.
Formalidades e início da viagem de regresso aos locais de origem, na certeza de termos passado momentos únicos e
inesquecíveis na companhia da QUEBRATOUR! Fim da viagem e dos nossos serviços.

QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM
RNAVT 6671
Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

Su ple men to Qu arto In di vi d ual :
Cr i anç a a té 11 an os c/ 2 a dul tos :

140€
620€

O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo;
✓ Travessia em Ferryboat Tarifa/Tânger/Tarifa;
✓ Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou
similares;
✓ Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia ao jantar do 7º
dia (7 almoços e 7 jantares);
✓ Entrada no Palácio Bahia em Marraquexe;
✓ Entrada na Mesquita Hassan II em Casablanca;
✓ Espetáculo no Palácio Chez Ali em Marraquexe;
✓ Transporte em jipes 4x4 e dromedários nas dunas de Erg Chebbi;
✓ Acompanhamento por um guia local (língua portuguesa ou
espanhola), segundo o programa;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Visitas, segundo o programa;
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
✓ Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento, interrupção
e coberturas complementares COVID-19) – Contudo, temos à sua
disposição um seguro de viagem com melhores capitais e
coberturas. Solicite mais informação junto do seu agente viagens.
O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Bebidas às refeições;
✓ Entrada em museus/monumentos, salvo os indicados no
programa;
✓ Gorjetas em restaurantes, cafés e WC’s;
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver
devidamente especificado em “O PREÇO INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido pelas
entidades locais, na altura de realização da viagem.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
✓ Obrigatório o passaporte com validade de 3 meses após o início
da viagem, cuja fotocópia deve enviar previamente para à agência.
✓ Visto, se necessário (recomendamos a sua consulta).
OPCIONAL:
✓ Passeio Calesa (charrete) por Marraquexe: 20,00€
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais regras e
condicionamentos por causa da pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada país ou
região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro,
negativo à Covid 19, não poderá ser considerado motivo de
cancelamento sem custos por parte dos participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas em
benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as alterações à lei
relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO
DE 45 PARTICIPANTES

