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Descrição
Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Marrakech
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Marrakech. Chegada e transporte ao hotel. Jantar e
alojamento.
2º Dia Marrakech / Ouzoud / Bin El Ouidane
Após o pequeno-almoço, partida em viatura 4x4 em direção às cascatas de Ouzoud (com uma queda de 100 metros), as mais famosas de Marrocos, com uma
paisagem bastante impressionante. À tarde, partida em direção ao famoso lago de Bin El Ouidane, através de magníficas estradas nas montanhas, cercadas por
azinheiras. Jantar e alojamento.
3º Dia Bin El Ouidane / Kelaa Mgouna / Boumalne Dades
Após o pequeno-almoço, partida através do Atlas Médio até à pequena cidade de Kelaa Mgouna. Um oásis no Vale de Dades, bem conhecido pelo seu festival anual
de rosas (Maio). Continuação para Boulmane Dades. À tarde, visita aos desfiladeiros de Dades. Jantar e alojamento.
4º Dia Boumalne Dades / Tinghir / Tinjdad / Erfoud
Após o pequeno-almoço, partida para Tinghir, para visitas os famosos desfiladeiros de Todra, que chegam a atingir 250 metros de altura. À tarde, continuação para
Erfoud, com passagem pelas vilas de Tinjdad e de Rissani, cidade natal da dinastia dos Alaouites. Passeio de Jipe 4x4 nas dunas de Merzouga. Jantar e alojamento
em tendas.
5º Dia Erfoud / Tazzarine / Nkob / Zagora
Após o pequeno-almoço, partida para Tamgroute e visita ao Centro de Cerâmica da cidade. Após paragem em Tazzarine, continuação para Zagora. Jantar e
alojamento.
6º Dia Zagora / Ouarzazate / Marrakech
Após o pequeno-almoço, partida para Marrakech passando por Ouarzazate, a "porta de entrada do deserto", com a sua posição estratégica entre Marrakech e Agadir.
Visita à Kasbhah Taourirt e depois continuação para Kasbah Ait Benhaddou localizado a sul da cadeia de montanhas do Atlas. Fundada no século XI, a famosa
kasbah faz parte do património da UNESCO. Chegada a Marrakech, jantar e alojamento.
7º Dia Marrakech
Após o pequeno-almoço, saída para visita de dia inteiro a esta antiga cidade imperial, fundada pelos Berberes no século XI. Marrakech foi, durante muito tempo, a
capital dos Almorávidas, Almohades e Saadiis, nómadas saarianos, arquitectos de luxuosos palácios, jardins e sumptuosas mesquitas. A visita à zona histórica inclui
o Jardim Menara, os túmulos Saadinos, ao Palácio Bahia, à Koutoubia e ao museu Dar Si Said. Após almoço, visita da famosa praça Djemaa El Fna rodeada pelos
famosos souks e onde pode efectuar compras interessantes. Alojamento.
8º Dia Marrakech / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Partida em voo de regresso a Portugal. Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento nos hotéis referidos ou similares em Regime de Meia Pensão
Visitas referidas no itinerário, em veículo 4x4 com ar condicionado, com guia em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
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