
 

 

Marrocos 

Cultura e Tradição! 

07.06.2019 

- 

16.06.2019 

À descoberta de um país moderno, herdeiro de uma longa tradição, que 

preservou todo o seu património cultural. 

Estadia em tradicionais e luxuosos Riad, as cidades Imperais, símbolo do 

esplendor das várias dinastias reais, passando pelas suas “medinas”, mergulhando no interior 

da história e da essência de Marrocos, em permanente contacto com o acolhedor povo 

marroquino, é a nossa proposta. 

No sul do país, um mosaico de cores, entre os oásis verdejantes e as 1000 Kasbah, 

atravessando o Alto Atlas… um périplo de milhares de contrastes que nos surpreendem e 

encantam! 

 

1º dia - 7 de junho (6ªfeira) – Lisboa | Tanger 

Comparência no aeroporto, a hora a indicar com destino a Tanger. Chegada e transfer para o 
Hotel Nord-Pinus Tanger   
 
2º dia - 8 de junho (Sábado) –Tanger 
Pequeno almoço no hotel e saída para a visita panorâmica da cidade: as Cavernas de Hercules, 
a Medina e o Cabo Espartel. Chegada ao hotel no final do dia. Alojamento no hotel. 
 
3º dia - 9 de junho (Domingo) – Tanger | Chefchaouen | Meknes | Fez 
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção a Chefchaoen para visita da cidade azul. 
Continuação para Meknes, declarada Património da Humanidade pela UNESCO e mandada 
construir no séc. XVII por Moulay Ismail. Visita da Porta de Bab Mansor. Partida para Fez. 
Jantar e alojamento no Karawan Riad 5*  
 
4º dia - 10 de Junho (2ª feira) - Fez 
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 durante as visitas.  
Alojamento no hotel. 
 
5º dia - 11 de junho (3ª feira) – Fez | Ifrane | Midelt | Erfoud 
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 
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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 Xaluca 4*.   
 
 6º dia - 12 de junho (4ª feira) – Fez | Merzuga  
Pequeno almoco no hotel. Saida para o deserto.  Passeio no deserto.  Chegada ao Luxury Camp 
Chebby, hotel em tenda tradicional do deserto Marroquino.  
 
7º dia - 13 de junho (5ª feira) – Erfoud | Todra | Oasis Tenerhir | Ouarzazate 
 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. Jantar e alojamento no Hotel Berbere Palace. 
 
8º dia - 14 de junho (6ª feira) – Ouarzazate | Ait-Benhaddou | Marrakech 

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 La Villa 
des Orangers – Relais & Chateaux 5* 
 
9º dia - 15 junho (sábado) – Marrakech 
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre 
 
10º dia - 16 de junho (domingo) – Marrakech 
Dia livre. Transfer ao aeroporto para regresso a Lisboa. 
Fim da viagem. 

PREÇO POR PESSOA (mínimo 10 participantes) 

Quarto duplo                                              3175€ 

Suplemento quarto individual                   1250€ 

 

O PREÇO INCLUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PREÇO NÃO INCLUI 

✓ Passagem aérea em classe turística em voo 
regular da TAP para percurso Lisboa / 
Tanger - Marraquexe / Lisboa, com direito 
ao transporte de 20 kgs de bagagem; 

✓ Circuito em autocarro de turismo; 
✓ Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 

mencionados ou similares; 
✓ Refeições conforme programa; 
✓ Acompanhamento Novas Fronteiras 

durante todo o circuito; 
✓ Guia local em Marrocos falando Português 

ou Espanhol; 
✓ Entradas e visitas mencionadas; 
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
✓ Seguro multiviagens VIP 

 

 Bebidas às refeições; 
 Opcionais, extras de caráter particular e 

tudo o que não estiver mencionado como 
incluído. 

 

Nota: 

Obrigatório passaporte com validade mínima de 3 meses. 
 

NOVAS FRONTEIRAS 
Leonor Martins 
T: 217 651 816 
Email: leonor@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dio_Atlas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Atlas
mailto:leonor@novasfronteiras.pt

