
Lazer e Tempos Livres / Sul MARROCOS

Programa 15 a 22 de setembro                                                                     Viagem a Marrocos

1º Dia - 15 Set. (Sáb.) - LISBOA / CASABLANCA
Comparência do grupo no Aeroporto da Portela cerca de duas horas antes do horário de partida. Assistência nas
formalidades de embarque pelo/a colaborador/a Oasistravel que Vos acompanhará durante toda a viagem, e partida pelas
07h45 em voo regular direto TAP com destino a Casablanca. Chegada pelas 09h10, assistência local e transporte até ao
hotel. Início imediato da visita da capital económica de Marrocos e maior cidade do país, incluindo o almoço. Iniciamos a
visita com um passeio pelo “Parque da Liga Árabe”, continuando depois até à majestosa Mesquita de Hassen II (visitap p q g p j q (
interior). Seguiremos então ao longo da Ain Diab Corniche, onde teremos algum tempo para passear pela marginal.
Chegada ao Hotel Le Palace D'Anfa 5* ou similar, jantar e alojamento.

2º Dia - 16 Set. (Dom.) - CASABLANCA / EL JADIDA (MAZAGÃO) / ESSAOUIRA (MOGADOR) / MARRAQUEXE
(350 km)
Após o pequeno-almoço (cerca das 08h30) partida em direção a El Jadida, atual cidade marroquina localizada 90 km a sul
de Casablanca, onde se localizava a antiga praça-forte portuguesa de Mazagão. Fundada em 1513 como entreposto
comercial, resistiu a um forte cerco dos Mouros em 1562, mas foi abandonada e destruída em 1769 por ordem do Marquês
de Pombal. A fortificação portuguesa de Mazagão foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO em 2004. De El
Jadida, seguiremos ao longo da costa mais para sul, em direção a Essaouira, uma pequena e tranquila cidade tradicional
marroquina, onde o rei português D. Manuel I mandou construir uma fortaleza em 1506. Almoço em Essaouira e brevemarroquina, onde o rei português D. Manuel I mandou construir uma fortaleza em 1506. Almoço em Essaouira e breve
visita desta antiga localidade denominada Mogador aquando da presença dos portugueses. Cerca das 16h30, continuação
da viagem em direção a Marraquexe. Chegada a Marraquexe, jantar e alojamento no Hotel Dellarosa 4* ou similar.

3º Dia - 17 Set. (Seg.) - MARRAQUEXE
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de dia inteiro a esta antiga cidade imperial, fundada pelos Berberes no século
XI. Durante muito tempo a capital dos Almorávidas e Saadiis, nómadas saarianos, arquitetos de luxuosos palácios, jardins
e sumptuosas mesquitas. Visita do jardim Menara, dos túmulos Saadiis, do Palácio da Bahía e do Museu Dar Si Saïd.
Almoço. Visita ainda da agitada Praça Djemaa El Fna, a partir da qual se poderá explorar o impressionante labirinto de
souks que constituem o mercado típico de artesanato local. No final da visita, regresso ao hotel. Em hora a combinar, saída
para jantar tipicamente marroquino. Regresso ao hotel e alojamento.

4º Di 18 S t (T ) MARRAQUEXE / OUZOUD / BENI MELLAL / FÉS (450 k )4º Dia - 18 Set. (Ter.) - MARRAQUEXE / OUZOUD / BENI MELLAL / FÉS (450 km)
Após o pequeno-almoço, saída de Marraquexe em direção a Fés, via Beni Mellal. Paragem durante o percurso para visita às
cascatas de Ouzoud. Almoço e breve tempo livre em Beni Mellal para descansar um pouco da viagem. Fruto da sua
localização muito interior junto ao Médio Atlas, e das suas ligações rodoviárias entre Fez e Marraquexe, Beni Mellal é um
importante centro de distribuição dos produtos agrícolas produzidos na região. Continuação da viagem para Fés, passando
pela aldeia berbere de Immouzer du Kandar e Ifrane. Chegada a Fés. Jantar e alojamento no Hotel Pickalbatros Royal
Mirage 5* ou similar.

5º Dia - 19 Set. (Qua.) - FÉS
Pequeno-almoço no hotel. Visita da Medina de Fes (ou Fez), com a sua fonte de Nejjarine, o mausoléu Moulay Idriss e a
mesquita Karaouine. Fez é a mais antiga das cidades imperiais marroquinas, fundada em 808 como primeira capital
politica, religiosa, cultural e artística do país. A cidade divide-se em dois bairros: Fez El Bali (parte velha, e onde se
encontram os seus principais monumentos); e Fez Jedid (a parte nova). Almoço durante a visita. Jantar e alojamento.

6º Dia - 20 Set. (Qui.) - FÉS / MEKNES / VOLUBILIS / TANGER (280 km)
Após o pequeno-almoço, saída do hotel para partida de Fés para Meknes, referida como a “Versailles Marroquina”, antiga
capital imperial fundada no final do séc. XVII por Moulay Ismail, e uma das cidades mais antigas do país. Almoço. A visita
da cidade de Meknes incluirá também Bab el Mansour e o Palácio Jamaï onde se encontra o Museu de Artes Marroquinas
Dar Jamaï. O seu pátio é um refrescante pátio andaluz com palmeiras, bananeiras, limoeiros, ciprestes e papiros. Partida
depois em direção a Tânger. No percurso, visita das ruínas romanas de Volubilis. Chegada a Tânger cerca das 21h00, jantar
e alojamento no Hotel Rif & Spa 4* ou similar.

7º Dia - 21 Set (Sex ) - TANGER / ARZILA / RABAT / CASABLANCA (350 km)7 Dia 21 Set. (Sex.) TANGER / ARZILA / RABAT / CASABLANCA (350 km)
Após o pequeno-almoço, visita da cidade de Tanger incluindo a visita à igreja de Santo André, considerada uma galeria de
arte. Continuação da visita pela zona mais rica de Tanger, onde se encontra o palácio real, até chegar ao Cabo Spartel, o
local onde termina o Mar Mediterrâneo e se inicia o Oceano Atlântico. Visita do miradouro de Perdicaris, com uma bela
panorâmica sobre o mar. Após a visita, cerca das 10h00, partida em direção a Arzila. Breve visita da cidade de Arzila,
almoço e continuação para Rabat. Visita da capital política e administrativa do país, percorrendo o bairro diplomático, o
Palácio Real (Mechouar), o Kasbah Oudaya, o Mausoléu de Mohamed V, a Torre de Hassan entre outros monumentos de
caráter histórico. Após a visita, continuação da viagem para Casablanca. Jantar e alojamento no Hotel Le Palace D'Anfa 5*
ou similar.

8º Dia - 22 Set. (Sáb.) - CASABLANCA / LISBOA
Pequeno almoço no hotel Dia livre em Casablanca para as últimas visitas ou compras ou simplesmente para descansarPequeno-almoço no hotel. Dia livre em Casablanca para as últimas visitas ou compras, ou simplesmente para descansar
junto à piscina do hotel. Almoço em restaurante local. Em hora a combinar localmente (cerca das 18h00), transporte para o
aeroporto de Casablanca. Assistência nas formalidades de embarque e partida cerca das 20h45 com destino a Lisboa.
Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 22h10. FIM DA VIAGEM.



Lazer e Tempos Livres / Sul MARROCOS

Custos
Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2) 897,40 €; Suplemento Single: 250,00 €.

Outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2) 1.177,00 €; Suplemento Single: 250,00 €.

Débito poderá ser fracionado em 7 prestações em: 25/07 24/08 25/09 25/10 23/11 (2 prestações) e 21/12 deDébito poderá ser fracionado em 7 prestações, em: 25/07, 24/08, 25/09, 25/10, 23/11 (2 prestações) e 21/12 de
2012.

Na opção de débito único, o mesmo será efetuado em 24 de agosto de 2012.

Incluído:
Passagem aérea Lisboa / Casablanca / Lisboa, em classe económica em voos regulares TAP (com eventual
possibilidade de partidas também do Porto);
Taxas de embarque, segurança e aeroporto (135 € à data de 19/06/12, valor a reconfirmar à data deTaxas de embarque, segurança e aeroporto (135 € à data de 19/06/12, valor a reconfirmar à data de 
emissão);
Assistência e transporte privativo aeroporto / hotel / aeroporto;
7 noites de alojamento em Hotéis 4*/5* ou similar, incluindo o pequeno-almoço diário; 
Pensão Completa durante toda a viagem, do almoço do 1º dia ao almoço do último dia, num total de 15 
refeições;
Circuito e visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guias locais em português ou espanhol;
Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, de acordo com o programa;
Bagageiros nos hotéis;
Seguro de viagem;Seguro de viagem;
Bolsa de viagem Oásistravel contendo documentação da viagem e material informativo sobre os locais a 
visitar;
Acompanhamento Oásis Travel durante toda a viagem;
Taxas de serviço, hotelaria e Iva à taxa em vigor à data de 19/06/2012.

Não incluído:
Tudo o que não estiver devidamente especificado no presente programa, como sejam extras de caráter
pessoal (telefonemas, bar, mini bar, lavandaria, serviço de quartos, gratificações, bebidas às refeições, etc.).

NOTA: Obrigatório Passaporte válido.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de 
Taxa de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que forem exigidos pelo Operador Oásis Travel, caso 
não se consiga substituição em tempo útil.

Diversos
Inscrições limitadas, a partir das 09h00 de 02 de julho, e até às 24h00 do dia 10 de julho.
Até 15 de julho, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com
qualquer dos participantes durante esta viagem.

INSCRIÇÕES FECHADASMARROCOS


