Madrid e Marrocos em alto estilo
De 27/09/2018 a 09/10/2018
Quinta 27 de Setembro:
Salvador/Madrid: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
Sexta 28 de Setembro:
Madrid: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Tarde livre.
Sábabo 29 de Setembro:
Madrid – Casablanca: Primeros passos na maior cidade de Marrocos.
Chegada ao aeroporto Mohamed V de Casablanca. Logo na chegada iniciaremos a visita de "The White City": percorrendo as largas
avenidas até chegar ao casco antigo e conhecer as estreitas ruas da Medina.
Almoço em restaurante local e continuação para visitar a Praça das Nações Unidas, distrito de Habous. Mesquita Hassan II (por fora).
20h00: Jantar e hospedagem no hotel.
Domingo 30 de Setembro: Casablanca - Rabat- Meknes-Fez
08h00: Café da manhã.
08h30 saída em direção a Rabat, a cidade imperial e a capital administrativa do reino.
Visita ao Mechouar (muralhas que rodeian e Palácio Real), a Kasbah Oudaya, o espléndido
mausoleo de Mohamed V e a torre de Hassan.
11h30 Continuacion até a cidade Imperial Meknes
14h30 almoço num restaurante local.
15h30 iniciaremos a Visita dos Reales Estabuos e Graneiros de Moulay Ismail (ex sultán marroquí) e seu Mausoleu, conheceremos a
Lahdim Square, a praça mais famosa da cidade.
18h30 seguiremos nossao viagem até a cidade de Fez. Chegada e hospedagem.
21h00 Jantar no hotel.
Segunda 01 de Outubro: Fez
08h00 Café da manhã.
09h00 salida do hotel. Día dedicado a la visita de Fez: medina e souks. Conheceremos a
Medersa Attarine, a maior medina e certamente uma das mais belas de todo o país, a Praça
Nejjarine com a sua magnífica fonte decorada com mosaicos, madera e gesso esculpido.
13:00 Almoço em restaurante na antiga medina.
14:30 nos dirigiremos ate a esplanada do Palácio Real e sua suntuosa porta dourada.
Visitaremos as Tumbas
de Merinides, das quais so ficaram uns poucos restos. Desde este lugar, nos espera uma vista espectacular da cidade, sus muralhas
mais antigas e umamagnífica paisagem. O dia termina com uma visita as surprendentes
fábricas de couro e tapetes.
20:00 Jantar em restaurante local e hospedagem.
Terça 02 de Outubro: Fez / Ifran / Midelt / Erfoud
08h00 Café da manhã.
09h00 Saída para Erfoud a través das montanhas e dos bosques de cedro no
meio do Atlas passando por Ifrane, uma encantadora estação de esquí chamada a pequena
suiça de Marrocos e Azrou, um importante centro de artesanato.
13h00 Parada em Midelt para almoço.
14h00 Continuação até Erfoud a través de Errachidia e o vale de Ziz cheio de palmeiras,
Cheegada a um povoado do Deserto.
20h00: Jantar e hospedagem em típico hotel de Deserto em Erfoud.
Quarta 03 de Outubro: Erfoud / Merzouga
08h00: Café da manhã.
09h00: Manhã dedicada para descobrir a região; visita
ao Moulay Ali Cherif e alrededores.
Almuerzo en un retaurante Local
15h00: Saída para o espectacular deserto de Merzouga Famoso por com suas dunas douradas e infinitas, Onde pode se sentir a
grandiocidade da natureza.
16h00: Mudaremos de meio de transporte efaremos como os nomadas uma viagem em camelos para assistir ao pôr do Sol
mais bonito do deserto.
20h00: Jantar e hospedagem em tendas no meio do deserto numa experiencia unica.

Quinta 04 de Outubro: Merzouga-Dades
Quem desejar poderá acordar bem cedo para apreciar o magnífico amanhecer no Deserto
08h00: Café da manhã.
09h00: Saída para Boumalne e as gargantes de Todgha ; uma das zonas mais espectaculares do país , visita as mesmas e continuação
até outras gargantas de Dades, tambem muito bonitas e diferentes das anteriores. Chegada a Dades.
13h30: Almoço em restaurante local. Traslado ao hotel. Tarde livre.
20h00: Jantar e hospedagem no hotel de Dades onde terão uma noite como as mil e uma noites.
Sexta 05 de Outubro: Dades / Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech
08h00 Café da manhã.
09h00 Salida em direção a Ouarzazate, visita das Kasbahs de Taourirt, Tiffeltout e Ait
Benhaddou, a fortaleza mais espetacular do sul de Marrocos, que tem servido de cenário para
muitos filmes como "Laurence of Arabia".
13h00 Almoço em restaurante em frente a Kasbah.
15h00 Saída para Marrakech a través do passo Tichka que ofrece uma impressionante paisagem no coração da cadeia montanhosa
do Atlas, onde se encontra o pico mais alto de todo país.
20h00 Jantar em restaurante local.
Sábado 06 de Outubro: Marrakech.
08:00 Café da manhã.
09h00 Sairemos para iniciar um dia de contrastes; começaremos a visita pelo famoso jardim de
Majorelle onde está a casa de Yves Saint Laurant. Continuação ao casco antigo da segunda cidade
imperial mais antiga do país, conhecida como a perla do sul. A cidade foi fundada pelos Almoravides
a finais do S XI. O recorrido
histórico inclui o jardim Menara, as tumbas Saadian, o palácio Bahia, a Koutoubia e o museu Dar Si Said.
13h00 almoço em restaurante local em plena Medina
15h00 Visitaremos os souks locais de artesanatos que tem uma variedade de artigos muito grande em ruelas muito ben decoradas para
finalizar na famosa praça de l Jemaa El Fna patrimônio inmaterial da humanidade.
20h00: Jantar em restaurante típico com espetáculo.
Domingo 07 de Outubro: Marrakesch/Madrid
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Madrid, chegada e traslado ao hotel.
Segunda 08 de Outubro: Madrid
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
Terça 09 de Outubro: Madrid/Salvador.
Café da manhã. Manhã livre. Em horario a determinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos
serviços.

Preço por pessoa (mínimo de 10 pagantes):
PARTE AÉREA SSA/MAD/SSA: USD 1.085 + Taxas USD 75,00
Entrada a vista USD 162,00 saldo em 10X no cartão.
PARTE AÉREA MAD/CMN//RAK/MAD: € 251 + Taxas € 93
Entrada a vista € 87,00 Saldo no cartão em 1 X.
PARTE TERRESTRE:
EM DUPLO: USD 2.990,00 – Suplemento SINGLE: 919,00
Entrada a vista 20% e saldo em 6 X no cartão ou 9X no cheque
O pacote inclui
Café da manhã em Madrid e Pensão completa no Marrocos.
Minibus de 17 lugares privativo para o grupo.
Visitas mencionadas.
Guia acompanhante em espanhol durante todo o percurso.
Ingressos aos monumentos.
Seguro de viagem.
O pacote não inclui:
Bebidas nas refeições
Extras e gorjetas

Cidade
Casablanca
Fez
Erfoud
Merzouga
Dades
Marrakech

Hotel
Anfa palace
Les Merinides
Xaluca Maadid
La Belle étoile
Xaluca Dades
Riad 144

Madrid

Wellington

Horários dos vôos:
UX 084 27SET SSA/MAD
IB8190 29SET MAD/CM
IB3341 07OCT RAK/MAD
UX 083 09OCT MAD/SSA

21:45 11:30 +1
10:25 11:15
13:10 16:05
15:25 19:35

