A Magia de Marrocos
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifrane, Erfoud, Rissani, Dunas de Merzouga, Erfoud,
Tinerhir, Ouarzazate, Kasbah Ait Benhaddou, Garganta do Todra, Vale do Dades, Alto
Atlas, Marrakech

1º. Dia - Lisboa / Casablanca
Comparência no Aeroporto da Portela 02h00 antes da hora de partida do voo para formalidade de embarque e partida
com destino a Casablanca. Chegada após 01h55 de voo. Assistência e visita panorâmica da cidade. Atravessando as
principais avenidas, nas quais se inclui a Corniche – avenida que se estende ao longo da Costa Atlântica acompanhando
as bonitas praias, passando pelo Porto de Casablanca, a Praça Moahmed V, a Praça das Nações Unidas, o Bairro
Residencial de Anfa, a Igreja de Notre-Dame de Lourdes, a zona dos Grandes Hotéis, Restaurantes, bem como a famosa
Mesquita Hassan II – obra-prima da moderna arquitectura marroquina, considerada como uma das mais belas do
Mundo. Jantar e alojamento no Hotel Kenzi Basma 4**** ou similar.

2º. Dia - Casablanca / Rabat / Meknes / Fez
Após o Pequeno Almoço buffet no Hotel, saida em autocarro de turismo em direcção a Rabat – capital politica e
administrativa do país, para uma visita que inclui os pontos de maior interessa turístico da cidade, de entre os quais
salientamos: o esplendoroso Mausoléu de Mohamed V, a Torre de Assan II, o Palácio Real, a Necrópole de Chellah e
ainda uma panorâmica das inúmeras avenidas, praças e jardins. Almoço, ao final da manhã. De tarde, efectuaremos um
passagem junto à Cidade Santa de Moulay Idriss, para alcançarmos Meknes, conhecida pela Versailles de Marrocos. Na
visita passamos pelas portas de Bab El Mansour, Bab El Khamis e pelo túmulo de Moulay Ismail. Concluída a visita,
continuação para Fez – capital religiosa de Marrocos. Jantar e alojamento no Hotel Men Zeh Zalag 4**** ou similar.

3º. Dia - Estadia em Fez
Pequeno Almoço buffet no Hotel. Dia inteiramente dedicado à descoberta da cidade de Fez – 3ª. maior cidade de
Marrocos e principal centro religioso e cultural do país, possuidora da Medina mais antiga, com os seus belos Palácios e
Souks. Durante a visita panorâmica poderemos apreciar Fez El Jadid e Fez El Bali, com as suas Universidades na Medina
Medieval (Medersas), a Praça El Nejjarine com a sua magnifica fonte de mosaicos, madeira e estuque esculpidos e a
visita ao exterior da Mesquita Karaouine. Na Medina para além da multitude de lojas e grande variedade de
artesanato, destaque para a actividade secular dos curtidores de peles. Almoço servido num restaurante local e
regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

4. Dia - Fez / Ifrane / Erfoud / Merzouga
Pequeno Almoço buffet no Hotel e saída em direcção ao Médio Atlas, para alcançarmos Ifrane – cidade de influência
europeia e estação de esqui, de clima muito agradável, com períodos de neve durante o Inverno, muito utilizada pelo
anterior monarca. Continuação para Erfoud, via Errachidia – capital administrativa da região, localizada entre as
montanhas do Médio Atlas a Norte e o Deserto do Sahara a Sul. Almoço servido num restaurante local. Passagem por
Rissani – berço da actual Dinastia Alauita sendo este o último oásis junto do Rio Ziz, onde o Deserto do Sahara tem o
seu inicio. Encontraremos aqui o Mausoléu de Moulay Aly Cherif, reconstruido em 1965. Chegados a Erfoud, mudança
para viaturas 4x4 e inicio da grande aventura pelo Sahara até às Dunas de areia branca de Merzouga, situadas a 60 Kms,
para admirar o fabuloso pôr do Sol e pernoitar nas tradicionais tendas berberes – Bivouac – com as necessárias
comodidades adaptadas ao local. Jantar tipicamente berbere. Alojamento.

5º. Dia - Merzouga/Erfoud/ Tinerhir/Ouarzazate
Bem cedo, espera-nos o grande espetáculo do nascer do Sol sobre as dunas, seguindo-se um interessante e curto
passeio de camelo. Após o Pequeno Almoço, regresso a Erfoud em veículos 4x4 e partida no nosso autocarro para
Tinerhir, passando por Tinejdad e Ksar Touarig. Tenerhir é famosa pelos seus impressionantes desfiladeiros, com
falésias que chegam a alcançar 250 m de altura. Além da beleza impar das suas paisagens onde o ocre e o verde fazem
ressaltar o casario e o palmeiral dá vida à região. No percurso passagem pelas Gargantas do Todra, paisagem natural
escupida ao longo dos tempos pelo Rio Todra, de rara beleza, tendo dado origem a um profundo desfiladeiro que rasga
a Cordilheira do Atlas. Sem duvida um cenário que ficará para sempre no nosso subconsciente. Almoço servido num
restaurante local. De tarde, atravessaremos o Vale do Dades – o maior palmeiral do Mundo - seguindo depois por
Kelaa M’Gouna, conhecida como a Estrada dos Mil Kasbahs, desfrutando de paisagens magnificas de rosas
damascenas, fonte de essências, perfumes e óleos. Chegada a Ouarzazate – A Porta do Deserto – Jantar e alojamento
no Hotel Mercure 4**** ou similar.

6º. Dia - Ouarzazate / Marrakech
Pequeno Almoço buffet no Hotel e saída para uma breve visita panorâmica de Ourzazate – situado ao Sul do Atlas, foi
fundado no séc. XI e desempenhou um importante papel na época das caravanas de comércio que tinham a sua origem
no deserto, tendo sido classificada como Património da Humanidade. Ouarzazate é também mundialmente conhecida
como a Cidade do Cinema pelo facto de inúmeras empresas cinematograficas se terem aqui fixado e aqui terem sido
rodadas muitas das peliculas famosos como Lawrence da Arábia, O Gladidador, Cleópatra a Princesa do Nilo, etc. uma
referência para o Kasbah de Tifoulout, Ait Benhaddou – Património da Humanidade e Taourirt. Continuação em
direcção às Montanhas do Alto Atlas, até Tizi-n Tischka, a fim de cruzar a grande montanha no seu ponto mais alto e
iniciar a descida serpenteante até à planície e a cidade de Marrakech – Capital Mundial do Ocro. Almoço e alojamento
no Hotel Atlas Asni 4**** ou similar. Tarde inteiramente dedica a conhecer Marrakech, também conhecida por Pérola
do Sul. Este grande oásis, situado no sopé da Cordilheira do Atlas, emerge entre as muralhas ocres à sombra do seu
milenar palmeiral, num ambiente de exotismo e magia, guardando até aos nossos dias a beleza dos seus monumentos
mais significativos, como o Minarete da Koutoubia – uma das maiores mesquitas, joia da arquitectura islâmica, o
Palácio Bahia, outrora residência do Grande Califa – construído em finais do Séc. XIX, e ainda os Túmulos Saadinos –
fantásticos mausoléus do séc. XVI. Regresso ao Hotel para nos prepararmos para uma Noite Palaciana – As Mil e Uma
Noites, com ementa tradicional e um interessante espetáculo típico cuja função principal era animar as festas do Sultão
no seu Palácio, apresentando desta vez um Grupo Musical de Música Árabe Andalous além da sempre muito aplaudida
Bailarina Oriental, com a sua famosa Dança do Ventre. Durante a refeição serão servidas bebidas (1/2 garrafa de vinho
+ ½ garrafa de água + Café ou chá. Um noite para recordar.

7º. Dia - Estadia em Marrakech
Pequeno Almoço buffet no Hotel. Manhã livre para actividades de gosto pessoal e ou disfrutar a infraestrutura do
Hotel. Almoço. De tarde, inicio do Passeio pelos Jardins de La Menara – parque com cerca de 100 há, repleto das mais
variadas espécies arbóreas, em cujo centro se destaca um enorme reservatório de água – sistema hidráulico destinado
à recolha das águas provenientes dos degelos ao Atlas. Já nos tempos da Dinastia dos Almohades (séc. XII), os jardins
eram destinados aos encontros amorosos dos sultões de Marrakech. Visitaremos também a Medina, os seus velhos
mercados – os Souks, os mais representativos do País, autênticos tesouros de ouro, prata e âmbar, mobiliário, sedas,
tapeçaria, artesanato e todo o conjunto de especiarias que nos invadem os sentidos. Finalmente, no coração da cidade,
entramos na famosíssima Praça Djamae El Fná – um local onde tudo acontece a qualquer hora do dia ou da noite. À
medida que a noite cai, a Praça enche-se de músicos, mágicos, curandeiros, encantadores de serpentes, contadores de
histórias, malabaristas, dentistas, domadores de animais, etc. proporcionando ao visitante um espetáculo único no
Mundo. Para terminar esta Noite de Despedida – uma festa e Jantar Típicos, servido nas tendas Kaidal, a 10 Kms da
cidade, em pleno palmeiral, onde terá lugar um dos mais completos espetáculos folclóricos do país – A Diffa Fantasia.
Assistiremos à representação de grupos folclóricas das diversas regiões do país, envolvendo cerca de 2000 figurantes,
com as suas músicas e danças, terminando numa representação cerimonial de acrobacia a cavalo, realizada pelos
melhores cavaleiros das diferentes tribos.. Durante a refeição serão servidas bebidas (1/2 garrafa de vinho + ½ garrafa
de água). Para concluir a festa um magnifico espetáculo de luz, som e fogo de artificio cobrirá todo o enorme recinto
onde a nossa Despedida terá lugar.

8º. Dia - Marrakech / Casablanca / Lisboa
Pequeno Almoço buffet no Hotel. Tempo livre para as últimas compras e partida no nosso autocarro para o
Aeroporto de Casablanca, para formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

MINIMO DE 25 PARTICIPANTES PARA CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM – PREÇO SOB CONSULTA

O Porgrama inclui:
√ Passagem aérea, classe turística, Lisboa / Casablanca / Lisboa
√ Circuito de autocarro de turismo com ar condicionado conforme itinerário
√ Alojamento durante seis noites em Hotéis de 4 estrelas
√ Alojamento durante 1 noite non tradicional Bivouac bérbere, adaptadas às necessidades do Deserto do Sahara
√ Espetáculo do Pôr-do-Sol nas Dunas de Merzouga
√ Passeio de cerca de 15’ em camelo nas Dunas de Merzouga
√ Todas as refeições – Pensão Completa – iniciando o Jantar do 1º. Dia e terminando com o Jantar do 7º. Dia
√ Duas refeições típicas (incluindo bebidas) com espetáculos tipicamente marroquinos
√ Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 25.000 por pessoas
√ Guia oficial a falar português ou espanhol durante todo o Circuito em Marrocos
√ Presença permanente de um Delegado de Booking Travel
√ Todas as taxas e impostos

Não inclui :
Tudo o que não estiver devidamente mencionado no itinerário de viagem, tais como extras, telefones, lavandaria, etc.

Condições Gerais

ORGANIZAÇÃO

ALTERAÇÕES

A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando
Lopes Graça, nº 10 - A, Lisboa, contribuinte fiscal nº
501145834, com o capital social de Euros 200.000,00,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
sob o número 1196 e com o RNAVT 1951.

Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de
partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de
categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer
indemnização ou reembolso das quantias pagas.

INSCRIÇÕES

ALTERAÇÃO AO PREÇO

No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor
total da viagem, devendo o pagamento restante ser efectuado
de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 dias antes da
realização da viagem e os restantes 30% até 30 dias antes da
partida . A Agência organizadora reserva-se o direito de anular
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado
nas condições acima mencionadas.

Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do
programa pelo que estão sujeitos às alterações que resultem de
variações de custos nos transportes, do combustível, dos hotéis, de
direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc.
Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será
imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe
for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição
nos mesmos termos e condições
previstos na rubrica “
Desistências”

TAXAS DE AEROPORTO
Estão incluídas no preço sujeito a actualização

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
DESISTÊNCIAS
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante
do programa da viagem, tem o cliente o direito de desistir da
viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias
pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e eventual
variação do preço.

Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da
viagem, terá de pagar todos os encargos a que a desistência
dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do
preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os
montantes acima referidos

RESPONSABILIDADE
MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A viagem constante deste programa está baseada num número
mínimo de participantes, pelo que a Agência organizadora
poderá cancelar a viagem, caso não venha a existir o número
mínimo de participantes.

A responsabilidade da Agência organizadora da viagem constante
deste programa e
emergentes das obrigações assumidas,
encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil, na
Companhia de Seguros Victória e por uma caução no Turismo de
Portugal nos termos da legislação em vigor.

BOOKING - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
m.henriques@viagens-booking.com
www.viagens-booking.com

