
 

 

 

 

 

 
 
 
 
1º DIA: ORIGEM – ALGECIRAS – CEUTA - RABAT 
Saída dos locais e hora indicados em direção a ALGECIRAS que seduz os seus visitantes com a sua bela arquitetura e as suas pitorescas ruas, além de 
se tratar de uma importante cidade portuária cheia de história. Embarque num navio rápido em direção a CEUTA. Chegada e desembarque. Almoço 
(incluído). Visita com guia local e esta cidade que se traduz na ponte entre Europa e África. A sua privilegiada situação, as suas praias, a beleza das 
paisagens e a singularidade dos seus monumentos fazem de Ceuta uma atrativa cidade. Saída com destino a RABAT. Chegada ao hotel e acomodação. 
Jantar e alojamento.   
 
2º DIA: RABAT – CASABLANCA - MARRAKECH 
Pequeno – almoço e saída em direção a RABAT, visita com guia local da capital de Marrocos, que mistura bem a tradição árabe com a modernidade 
ocidental. A arquitetura típica composta de mesquitas e palácios convive em harmonia com outras construções contemporâneas de estilo europeu. Visita 
ao Mausóleo Mohamed V (entrada incluída). Continuação da viagem até CASABLANCA, cidade fundada por Portugueses em 1515 e que foi um porto 
estratégico durante a Segunda Guerra Mundial. Almoço em rota (incluído). Visita com guia local da capital económica, industrial, financeira e cidade 
mais moderna do país, destacam-se a Grande Mesquita Hassan II (entrada não incluída), Praça das Nações Unidas, Parque da Liga Árabe, Praça 
Mohamed V e a antiga Medina. Segue-se viagem com destino a MARRAKECH. Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e alojamento.  
 
3º DIA: MARRAKECH 
Pequeno-almoço e visita com guia local, à cidade denominada A JOIA DO ATLAS ou CIDADE VERMELHA, pela cor ocre das suas casas e edifícios. A 
cidade é rodeada por mais de 10 000 palmeiras e a mais visitada do reino de Marrocos. Entre os seus monumentos destaque para o PALÁCIO DA BAHIA, 
os TÚMULOS DA DINASTIA SAADIANA, a MESQUITA KOUTUBIA, cujo minarete, é considerado o protótipo de referência na sua classe e um dos três mais 
importantes, para além da GIRALDA, em Sevilha, e do HASSAN, em RABAT. Visita aos Jardins da Menara e ao Palácio Bahia de Marrakech (entradas 
incluídas). Almoço em rota (incluído). Pela tarde, continuação da visita a esta cidade que tanto tem para oferecer ao turista. Á noite, possibilidade de 
assistir ao jantar com espetáculo da Fantasia Marroquina (45€). Alojamento.   

4º DIA: MARRAKECH - FEZ 
Pequeno-almoço e saída em direção a FEZ, um autêntico museu ao ar livre onde o ponto forte da viagem é regressar ao passado percorrendo as suas 
medinas. Almoço em rota (incluído). Chegada ao hotel, jantar e alojamento.  

5º DIA: FEZ - TETUAN 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita com guia local a FEZ, Visita a esta cidade que é a mais antiga das quatro cidades imperiais do Marrocos. 
Uma das suas principais atrações é a medina Fez El-Bali, Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1981. Lá, o exotismo toma conta de um 
cenário único, cheio de ruelas labirínticas. Há souqs (os mercados) dedicados para cada atividade: roupas, cerâmicas, tapeçarias, artesanato, 
alimentação. Almoço em rota (incluido). Pela tarde continuação da visita a Merdersa Bounania (incluido), uma das escolas corânicas do ensino 
superior que, por sua vez  foi uma  residência dos alunos. Este é um dos poucos edifícios religiosos que ainda estão em uso e permitem a entrada de 
visitantes não-muçulmanos. Saída em direção a TETUAN. Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e alojamento.  

6º DIA: TETUAN - CEUTA – ALGECIRAS - ORIGEM 
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita a TETUAN. Situada entre as montanhas e o mar, a Medina (cidade antiga) de Tetouan é Património da 
Unesco desde 1997, pois é considerada uma das mais completas e intocadas medinas de Marrocos. Almoço em rota (incluído). Saída em direção a 
CEUTA para embarque no navio com destino a ALGECIRAS. Desembarque e início da viagem de regresso aos nossos locais de origem. Fim dos 
nossos serviços.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estadia em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis selecionados 4*,guia 
acompanhante português, guia acompanhante marroquino e guias locais conforme programa, Seguro de responsabilidade civil Tranquilidade e Seguro de Assistência 
em viagem.  
O preço não inclui: Tudo o estipulado no programa da viagem como facultativo, opcional ou não incluído como as entradas a museus e monumentos que não figurem como 
incluído no programa da viagem, o suplemento de habitação individual estipulado em 25€ por pessoa e noite, bebidas alcoólicas.  
  

 

http://www.ci.com.br/guia-mundo/pais.marrocos

