
                                                                                                                            
 

DESCUBRA O MARROCOS Com Essaouira 
11D / 10N, Partindo todas as sextas-feiras de MARRAKECH 

1- Sexta-feira: chegada - Marrakech : Chegada ao aeroporto de Marrakech e 
traslado ao hotel para jantar e acomodação. 
2- Sábado: Marrakech -> Essaouira -> El Jadida -> Casablanca (490 km) 
Partida para Essaouira. Visita desta cidade que já foi conhecida como a 
capital dos hippies e que é cheia de história portuguesa. Uma cidade 
portuária com os mais antigo porto fortificado no mundo ainda preservado. 
Almoço de peixe (opcional). .À tarde, partida para Casablanca passando pela 
estrada do Atlântico, com várias paradas em Oualidia e El Jadida. Ao chegar, 
visitaa antiga fortaleza da Cidade de Mazagan, que foi construída pelos 
portugueses e possível visita a Cisterna Portuguesa. Chegada á Casablanca  
ao entardecer. Retorno ao hotel, jantar e acomodação. 
3- Domingo: Casablanca -> Meknes -> Fez (320 km) 
Visita da Capital Económica: O Mercado Central, o distrito de Habous, o 
Palácio Real, a praça Mohamed V, a área residencial de Anfa e o exterior da 
Mesquita Hassan II. Partida para Meknes. Almoço (opcional) . Visite Meknes, 
a capital Ismailia, que tem as muralhas mais longas em Marrocos (40 km): o 
famoso portão Bab Mansour, o Royal Stables e o bairro judeu. Partida para a 
cidade sagrada de Moulay Driss e as ruínas de Volubilis, a cidade romana. 
Continuação para Fez. Jantar e o. acomodação 
4- Segunda-feira: Fez : O dia inteiro é dedicado à visita da capital espiritual: A 
Medina medieval e seus souks, o Palácio Real, Attarine ou Bou Anania 
Medersa, fonte de Nejjarine e o exterior do mausoléu de Moulay Idriss e a 
Mesquita Karaouine. Almoço opcional em um restaurante tradicional na 
Medina. Tarde continuação da visita. Jantar e pernoite no hotel. 
5- Terça-feira: Fez -> Rabat -> Marrakech (495 km) 
Partida para Rabat, a visita da Capital Administrativa do Palácio Real 
(Mechouar), o Jardim Ouadayas & Kasbah, o Mausoléu de Mohamed V, a 
Mesquita da Torre Hassan. Almoço de peixe (opcional). Continuação para 
Marrakesh usando o caminho de alta. Check-in, jantar e acomodação. 
6- Quarta-feira: Marrakech : Visita de dia inteiro a Marrakech, a segunda mais 
antiga cidade imperial chamada «a pérola do sul» .O passeio histórico inclui o 
Jardim Menara, os Túmulos Saadianos, o Palácio Bahia, a Koutoubia  e o 
Museu Dar Si Said. Almoço no hotel. À tarde, visita aos souks e bairros de 
artesanato e visita da famosa praça Jemaa el-Fna, com seu entretenimento 
ininterrupto. O jantar é opcional com show. Acomodação no hotel. 
7- Quinta-feira: Marrakech -> Ouarzazate -> Zagora (380 km) 
Partida para Ait Benhaddou através do passo Tizi N'tichka (2260m de altitude). 
Visita da famosa kasbah usada para muitos grandes filmes. Este Kasbah é 
Património da UNESCO. Almoço (opcional) no local de frente para  o Kasbah. 
Continuação para Zagora atravessar o vale do Draa. Jantar e acomodação no 
hotel. 
8- Sexta-feira: Zagora -> Nkob -> Tazzarine -> Erfoud (300 km) : Partida para 
Tamgroute, visita do Centro de Cerâmica. Partida para Erfoud, passando por 
Tansikht e Nkob, contemplando esplêndidos cenários de aldeias pré- 
saharianas e berberes. Almoço (opcional) em Alnif. Tarde, continuação para 
Erfoud através Rissani, berço da atual Dinastia Alaouites. Jantar e acomodação 
no hotel. Opcional: 4x4 Excursão às dunas de Merzouga para ver o pôr do sol 
ou nascer do sol ou jantar e pernoite no bivouac (tendas). 
9- Sábado: Erfoud -> Tinghir -> Ouarzazate (350 km) 
Caso a noite anterior tenha sido passada no hotel em Erfoud,  propomos uma 
excursão opcional de carros 4x4 até Merzouga para admirar o  nascer do sol 
no topo das dunas de areia. Partida para Tineghir, visita dos seus magníficos 
Cânyons de Todra cujas rochas alcançam uma altitude de 250 metros. Almoço 
(opcional) em um restaurante localizado no pé dos canyons. À tarde, partida 
para Ouarzazate pela estrada dos 1000 Kasbahs passando por Kalaat M'Gouna 
e a aldeia de Skoura. Jantar e alojamento no hotel. 
10- Domingo: Ouarzazate -> Marrakech (220 km) 
Partida para um city tour na cidade de Ouarzazate, continuação para 
Marrakech, na chegada. Almoço opcional no restaurante. Tarde livre. O jantar 
e acomodação no hotel. 
11 de segunda-feira: Marrakech – Partida 
Traslado com assistência ao aeroporto de Marrakech para a partida. 
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PREÇO NET POR PESSOA EM EURO (MEIA PENSÃO) 4* 5* 

BA
IX

O
 

NOV 21: 05/12/19/26 

DEC 21: 03/10 

JAN 22: 07/14/21/28 

FEB 22: 04/11 

Pax em quarto Duplo   

Adicional Solteiro   

   
   

M
ÉD

IO
 

FEB 22: 18/25 

JUN 22: 03/10/17/24 

JUL 22: 01/08/15/22/29 

AUG 22: 05/12/19/26 

SEP 22: 02/09/16/23/30 

Pax em quarto Duplo   

Adicional Solteiro   

   
   

   
AL

TO
 

DEC 21: 17/24*/26*/31* 

MAR 22: 04/11/18/25 

APR 22: 01/08/15/22/29 

Pax em quarto Duplo   

Adicional Solteiro   

   
MAY 22: 06/13/20/27 

OCT 22: 07/14/21/28 

Sup. Jantar ano novo: dep 26   

Sup. Jantar ano novo:dep24+31   

* é para suplementos obrigatórios e em VERMELHO para partidas adicionais 

HOTÉIS SELECIONADOS OU SEMELHANTES 

Cidade x Noites 4* Premium 5* Padrão 
 

Marrakech x4n 
Atlas Asni 

Rawabi 
Jardins de l’Agdal Adam 

Park 
 

Casablanca x1n 
Novotel 
Imperial 

Movenpick 
Palace d’Anfa 

 

Fez x2n Zalagh Parc 
Menzah Zalagh 

Palais Medina & Spa 
Marriott 

 

Zagora x1n Palais Asma 
Ksar Tinsouline 

Riad Lamane Dar 
Soufiane 

 

Erfoud x1n Palms hotel 
Belere 

Xaluca Palais 
du désert 

 

Ouarzazate x1n Karam Palace 
Azghor 

 

Ksar Ighnda 

OPCIONAL Preço/pax/€ 

Pensão completa (pacote de refeições em azul como no programa)  

Excursão 4x4 às dunas de Merzouga para ver o nascer 
ou o pôr do sol  

Excursão 4x4 às dunas de Merzouga para ver pôr do 
sol e jantar na tenda e volta ao hotel em Erfoud  

Excursão 4x4 às dunas de Merzouga para ver pôr do 
sol, jantar e pernoite no acampamento padrão (com 
banheiro privativo) 

 

Acampamento LUXO em Merzouga com Meia Pensão 
e passeio de Camelo e 4x4 

 

 


