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MARROCOSMARROCOSMARROCOSMARROCOS    
Circuito “Cidades Imperiais”Circuito “Cidades Imperiais”Circuito “Cidades Imperiais”Circuito “Cidades Imperiais”    

De 16 a 23 de Agosto de 2018 

 
    

 
16/08/2018 (Quinta-feira) 1º Dia – PORTO/ CASABLANCA 
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque e partida em 
avião de carreira regular, com destino a Casablanca, a 
maior cidade de Marrocos e capital económica do reino, 
fundada pelos Portugueses em 1515, que a 
abandonaram definitivamente em 1755. Chegada, 

assistência pelo guia local e transporte para o hotel. 
Jantar e alojamento. 
 

17/08/2018 (Sexta-feira) 2º Dia – CASABLANCA/ RABAT 
Pequeno-almoço no hotel. Visita a Casablanca, com destaque para a Praça das Nações Unidas, o 
Palácio da Justiça, a Prefeitura, o bairro residencial de Anfa, o mercado central, o distrito Habous, o 
Palácio Real e a magnifica Mesquita de Hassan II (entrada incluída). Almoço em restaurante local. De 
tarde, viagem para Rabat, a capital administrativa do reino, residência do rei e sede do Governo e das 
Embaixadas. Uma cidade tradicional e ao mesmo tempo moderna, numa mistura dinâmica de culturas. 
Chegada e visita da cidade com destaque para: o Palácio Real (Mechour) com a guarda de honra, o 
Jardim Ouadaya e o Kasbah dos Oudaias, a Torre da Mesquita de Hassan e o Mausoléu de Mohammed 
V, construído em homenagem ao rei falecido em 1961. Jantar e alojamento no hotel. 

 

18/08/2018 (Sábado) 3º Dia – RABAT/ MEKNÉS/FEZ 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Meknés. Breve paragem para 
visita da cidade sagrada de Moulay Driss, cidade importante do Islão 
passando pelas ruínas de Volubilis, a cidade romana. Visita de 
Meknés, a capital Ismailia, com as suas portas monumentais de Bab El 
Mansour e Bab El Khamis, que permitem a passagem por entre as 
muralhas e aceder às maravilhas da cidade imperial de Moulay 
Ismail, classificada Património da Humanidade pela UNESCO. 
Destaque para os Estábulos reais. o quarteirão judeu, o Reservatório 
de Água, os Celeiros e a Mesquita que abriga o túmulo do próprio rei. 
Almoço em restaurante local. De tarde, continuação para Fez, a mais 
antiga das cidades imperiais, fundada em 808 pela Dinastia Idrísida, 
como primeira capital política, religiosa, cultural e artística do país. 
Constituiu o centro cultural e espiritual do ocidente muçulmano. 
Jantar e alojamento no hotel.  
 

19/08/2018 (Domingo) 4º Dia – FEZ 
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à descoberta de Fez: a Medina Medieval; a Attarine ou 
Médersa Bouinania, a mais vasta e uma das mais belas médersas Mérinida; a Praça Néjarine com a sua 
magnífica fonte decorada de mosaicos, madeira e estuque esculpidos, o Mausoléu de Moulay Idriss e 
vista panorâmica da Mesquita Karaouine. Almoço num antigo palácio da Medina. De tarde, visita dos 
túmulos Mérínidos de onde temos uma vista magnífica sobre a cidade e as suas muralhas, aos Souks de 
Fez e a Fez Jdid. Jantar e alojamento no hotel. 
 

20/08/2018 (Segunda-feira) 5º Dia – FEZ/ MARRAKECH 
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Pequeno-almoço no hotel. Partida em direcção a Marrakech, passando pelas vilas berberes de 
Immouzerand e Ifrane, estação de ski situada no meio de uma vasta clareira no coração de um 
importante maciço florestal. Travessia do Médio Atlas. Chegada a Beni Mellal, um dos centros agrícolas 
em Marrocos. Almoço em restaurante local. Continuação da viagem com destino a Marrakech. 
Chegada à “Pérola do Sul” fundada pela Dinastia dos Almorávidas, em 1062, capital imperial do reinado 
de Youssef Ben Tachfine. Jantar e alojamento no hotel.  
 

21/08/2018 (Terça-feira) 6º Dia – MARRAKECH 
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à descoberta 
de Marrakech, com destaque para: a descoberta da 
majestosa silhueta de Koutoubia; os Túmulos Saadianos, 
selados por Moulay Ismail depois de ter mandado destruir 
o Palácio El Badii. Permaneceram esquecidos, até que 
em 1917 foram redescobertos, sendo actualmente os mais 
visitados da cidade; o jardim de Menara, o  Museu de Dar 
Si Said, o Palácio Bahia, residência do grande Vizir Ahmed 
Bem Moussa, datado do fim do séc. XIX; a Praça Jemaa El 
Fna, mundialmente famosa pela sua animação e 
pitoresco mercado; souks (dos tintureiros, das peles e das 
especiarias). Almoço durante as visitas. No final regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 
 

22/08/2018 (Quarta-feira) 7º Dia – MARRAKECH/ CASABLANCA 
Pequeno-almoço e almoço no hotel. Visita dos Jardins de Majorelle, considerados como um dos pontos 

mais relaxantes dentro do coração da cidade, mandados construir pelo pintor francês Jacques 
Majorelle. Almoço em restaurante local.  De tarde, viagem para Casablanca. Jantar e alojamento no 
hotel. 
 

23/08/2018 (Quinta-feira) 8º Dia – CASABLANCA/ PORTO 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar transporte para o aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida em voo de carreira regular com destino ao Porto. Chegada. 

FIM DA VIAGEM 
 

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO: 
Mínimo 31 participantes………...……. € 1 195,00 
Mínimo 21 participantes……..….……. € 1 290,00 

Suplemento para quarto individual ….€ 230,00

O preço incluí:  
- Passagem aérea em voos regulares, em classe turística, com direito a 23 Kg de bagagem por pessoa (1 
mala);  - Circuito em autocarro privativo de turismo com ar condicionado, segundo itinerário; - Hotéis 5* em 
quarto duplo com banho ou duche privativo; - Regime de Pensão Completa (menu fixo), de acordo com o 

presente programa; - Visitas conforme mencionado no programa; - Guia acompanhante durante todo o 
circuito a falar português; - Taxas aeroportuárias; - Taxas de turismo, serviço, IVA; - Seguro de Viagem; - Saco 
de viagem “ML”. 
 

O preço não incluí:  
- Bebidas às refeições, refeições especiais ou não mencionadas, gratificações, entradas em museus e 
monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e tudo o que não 

esteja devidamente especificado no presente programa.  
 

OBRIGATÓRIO: PASSAPORTE COM VALIDADE RESIDUAL DE 6 MESES 

 

LUGARES LIMITADOS 

RESERVE JÁ O SEU LUGAR 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES: 15 de MAIO DE 2018 

 

 


