Marrocos de cores e contrastes
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De Fez a Rabat, pela Rota das 1000 Kasbahs, o deserto e
Marrakech

29.03.2018
Marrocos… tão perto de nós mas tão distante na sua cultura e hábitos ancestrais
que sempre fascinam os seus visitantes.

20.03.2019
27.03.2019

As cores, os odores e os sabores, marcam esta viagem… Algumas das cidades
imperiais, o Deserto, a rota das 1000 Kasbahs, a cidade efervescente de Marrakech e as cidades de Rabat
e Casablanca estão presentes neste itinerário… uma completa viagem a Marrocos!

1º dia – 20 de março (4ª feira – LISBOA | FEZ
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo TAP, com destino a Fez. Chegada,
formalidades de desembarque, encontro com o guia acompanhante. Transfer ao hotel, check in no hotel
Barcelo 4****(ou similar), jantar e alojamento.
2º dia – 21 de março (5ªfeira) – FEZ
Pequeno almoço. Visita a Fez, a mais antiga das cidades imperiais, fundada em 808 como primeira capital
política, religiosa, cultural e artística do país. A cidade divide-se em dois bairros: Fez El Bali – parte velha
onde visitaremos a Medina, declarada Património da Humanidade pela UNESCO e onde se incluem, para
além das labirínticas ruas estreitas, a Mesquita Karaouine, as Madrassas Attarine e Bou Inania, a fonte
Nejjarine, as fábricas de couro - e Fez Jedid – parte nova com o bairro judeu e as portas do Palácio Real –
que farão parte da visita. Almoço em restaurante local durante as visitas. Jantar no hotel. Alojamento.
3º dia – 22 de março (6ªfeira) – FEZ | IFRANE | MIDELT | ERFOUD
Pequeno almoço. Partida para Erfoud, via montanhas do Médio Atlas, passando por Ifrane, uma charmosa
estancia de ski no meio de uma floresta de cedros, levando a que seja conhecida pela “Suíça Marroquina”.
Paragem em Azrou, um importante centro de artesanato e em Midelt, cidade situada na junção dos
maciços montanhosos do Médio Atlas e do Alto Atlas Oriental, a 1 520 metros de altitude. Continuação
para Erfoud via Errachidia e pelo Vale Ziz. Jantar e alojamento no hotel Kasbah Chergui 4****ou similar.
4º dia – 23 março (Sábado) – ERFOUD | TODRA | OASIS TENERHIR | OUARZAZATE
Muito cedo (madrugada) possibilidade de efetuar uma excursão ao deserto em jipes 4x4 para assistir ao
nascer do sol no Erg Chebbi, onde as dunas, que poderá percorrer a pé ou de dromedário, podem atingir
os 100 metros de altura, no deserto do Saara (opcional). Regresso a Erfoud. Pequeno-almoço e partida
em direção às Gargantas do Todra. Visita a esta espetacular formação geológica escavada pelo Rio Todra,
formando um profundo desfiladeiro ladeado por escarpas íngremes de ímpar beleza. Continuação para o
Oásis de Tenerhir. Tempo para fotografar um dos mais emblemáticos oásis, um verdadeiro postal
ilustrado do Sul. Prosseguimento para Ouarzazate. Alojamento no Hotel Karam 4**** ou similar.
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5º dia – 24 março (domingo) – OUARZAZATE | AIT-BENHADDOU | MARRAKECH
Pequeno almoço. Panorâmica pela cidade com destaque para o Kasbah Taourirt e Tiffeltout. Saída em
direção a Ait-Benhaddou, cidade Património da Humanidade pela UNESCO. Visita com destaque para o
seu Kasbah, um dos maiores e melhor conservados de Marrocos. Continuação para Marrakech. Chegada
e panorâmica da capital turística de Marrocos. Jantar e alojamento no Hotel Atlas Asni 4**** ou similar.
6º dia – 25 março (2ªfeira) – MARRAKECH
Pequeno almoço. O dia inteiro será dedicado à visita de Marrakech, a cidade ocre, a segunda mais antiga
cidade imperial, conhecida como a Pérola do Sul. A cidade foi fundada pelos Almorávides no final do
século XI. Visita dos jardins Majorel, a Túmulos Saadianos do Palácio Bahia e a Mesquita Koutobia
(exterior) um símbolo da cidade. Almoço em restaurante local. Pela tarde, visita dos souks (mercados) e
bairros de artesanato e da famosa praça Djemaa El Fna. Jantar com espetáculo no emblemático e um dos
mais sofisticado de Marrakech (Restaurante Jad Mahal). Regresso ao hotel e alojamento.

7º dia – 26 março (3ª feira) – MARRAKECH | CASABLANCA | RABAT
Pequeno almoço. Partida para Casablanca, a capital económica de Marrocos, fundada pelos portugueses
em 1515, que a abandonaram definitivamente em 1755. Visita interior à majestosa Mesquita de Hassan
II seguida de panorâmica à cidade: o mercado central, o distrito Habous, o Palácio Real, a praça
Mohammed V, a área residencial de Anfa. Continuação para Rabat, a capital do reino. Jantar e alojamento
no Hotel Golden Tulipe Farah 5*****ou similar.

8º dia – 27 março (4ª feira) – RABAT | CASABLANCA | LISBOA
Pequeno almoço. Visita exterior ao Palácio Real, Kasbah dos Oudaias, a Torre de Hassan e o Mausoléu
Mohammed V e Hassan Tower. Inicio do transfere para Casablanca. Almoço em caminho. Formalidades
de embarque no voo TAP com destino a Lisboa.
Chegada e fim da viagem.

PREÇO POR PESSOA (mínimo 15 participantes)
Quarto duplo
1180€
Suplemento quarto individual
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Acompanhamento por responsável Novas
Fronteiras durante todo o circuito;
Passagem aérea em classe turística em voo
regular da TAP Air Portugal, para percurso Lisboa
/ Fez e Casablanca / Lisboa, com direito ao
transporte de 23 kgs de bagagem;
7 noites de alojamento e pequeno-almoço em
hotéis de 4* mencionados no itinerário ;7
almoços e 6 jantares (sem bebidas);
Todas as visitas e entradas mencionadas no
programa;
Percurso em Jeep 4x4
Passeio em dromedário às dunas de areia de
Merzouga / Ergh Chebbi;
Guia local acompanhante durante toda a viagem;
Transferes de chegada e saída;
Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
valor aprox. de 144.92€ à data de 20/04/2018 (a
reconfirmar e atualizar na altura da emissão dos
bilhetes);
Seguro Multiviagens






Bebidas às refeições;
Gratificações;
Excursões opcionais não indicadas no
programa;
Extras de caráter particular e tudo o que não
estiver mencionado como incluído.

NOVAS FRONTEIRAS
Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

