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1º dia – Sábado - LISBOA / CASABLANCA 

Comparência no aeroporto com 3 horas de antecedência para formalidades de embarque. Partida em voo Tap com 

destino a Casablanca. 

Chegada e acolhimento. Transfer para o hotel em Casablanca para check-in. Jantar e alojamento. 

2º dia – Domingo – CASABLANCA / RABAT 

Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita a Casablanca – a capital económica de Marrocos. Visita à 

Mesquita Hassan II, à praça Mohamed V e à Praça das Nações Unidas, ao mercado central, ao bairro Habbous e à 

aérea residencial de Anfa. Passeio a pé por Ain Diab, 

junto à praia. Almoço por conta própria. Saída para Rabat – a capital administrativa de Marrocos com a torre 

Hassam, o Mausoléu Mohamed V, a Medina e a fortaleza medieval Kasbah dos Oudaias. Check- in no hotel. Jantar e 

alojamento. 

3º dia – Segunda - RABAT / MEKNES / FEZ 

Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Fez, com visita das ruinas romanas de Volubilis. Continuação para 

Meknes. Almoço por conta própria. Anteriormente conhecida pela “Versailles Marroquina”, é aqui na cidade de 

Meknes que podemos encontra Bab Mansour, a mais bem preservada porta da cidade imperial. Visita a Hari Souani 

(local de grande interesse turístico anteriormente usado para guardar cavalos). Chegada a Fez. Check-in no hotel. 

Jantar e alojamento. 

4º dia – Terça – FEZ 

Após o pequeno-almoço no hotel, visita de dia inteiro à cidade de Fez – capital cultural e espiritual de Marrocos. 

Visita à Medina medieval, à mesquita, à fonte Nejjarine. Almoço por conta própria. Durante a tarde, passeio pela 

antiga Medina, fundada no seculo IX e local de uma antiga universidade do mundo. Regresso ao hotel. Jantar e 

alojamento. 

5º dia – Quarta – FEZ / BENI-MELLAL / MARRAKESH 

Após o pequeno-almoço, saída para Marrakesh atravessando a região do Médio Atlas, com passagem por 

Immouzer de Kander e Ifrane, um charmoso resort de ski no coração de uma magnifica floresta de cedros. Paragem 

em Beni-Mellal para um breve momento de relaxamento. Almoço por conta própria. Continuação para Marrakesh. 

À medida que avançamos no espaço, a terra vermelha contrasta cada vez mais com o céu azul e com as palmeiras 

verdejantes. Check-in no hotel, jantar e alojamento. 

6º dia – Quinta – MARRAKESH 

Após o pequeno-almoço, saída para visita de dia inteiro a Marrakesh: túmulos Saadian, Koutoubia, palácio Bahia e 

os jardins de Menara. Regresso ao hotel para almoço. Da parte da tarde, visita ao souk e à praça Djemaa El Fna. O 

jantar será servido ao cair da noite, no famoso 

restaurante Chez Ali, com espectáculo com camelos, cavalos e dançarinas do ventre. Regresso ao hotel. Jantar e 

alojamento. 

7º dia – Sexta – MARRAKESH / CASABLANCA 

Após o pequeno-almoço, manhã livre para actividades de caracter pessoal, aproveitando para fazer as ultimas 

compras nesta cidade inesquecível ou, apenas para relaxar no hotel. Almoço por conta própria. À tarde, e em hora 

a combinar localmente, partida para Casablanca. 

Check-in no hotel. Jantar e alojamento. 

8º dia – Sábado – CASABLANCA / LISBOA 

Após o pequeno-almoço, e em horário a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de 

embarque. Saída em voo TAP com destino a Lisboa. 
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