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De 29 de dezembro de 2022
a 2 de janeiro de 2023

Fim de Ano Inesquecível!

Venha connosco até 

Fim de Ano em Marraquexe



Lisboa / Casablanca / Marraquexe
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1º Dia – 29 dez. (qui.) - LISBOA / CASABLANCA

Comparência nos aeroportos do Porto e Lisboa, 120 minutos antes da

hora de saída. Assistência nas formalidades de embarque.

09h15 - Partida em voo da TAP com destino a Casablanca.

11h35 - Chegada ao aeroporto de Casablanca.

Assistência pelo guia local e transporte para o restaurante situado na

Corniche (marginal de Casablanca) para almoçar.

De tarde, visita da Mesquita de Hassan II e visita panorâmica de

Marraquexe. Continuação para o Hotel (5*) – Check-in e atribuição de

quartos.

À noite, jantar no Rick’s Café, restaurante romântico inspirado no café

do filme "Casablanca" de 1942.
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2º Dia – 30 dez. (sex.) - CASABLANCA / MARRAQUEXE

Pequeno-almoço e transporte em autocarro de turismo para Marraquexe.

Chegada ao Hotel em Marraquexe (5*). Almoço no Hotel.

Após o almoço, distribuição dos quartos.

De tarde, início da visita da cidade de Marraquexe, a cidade vermelha ou

“Terra de Deus”, como os Berberes a apelidaram, considerada uma das mais

belas cidades do Magrebe. Antiga cidade imperial, fundada pelos Berberes no

século XI, Marraquexe foi durante muito tempo a capital dos Amorávidas e

Saadiis, nómadas saarianos, arquitetos de luxuosos palácios, jardins e

sumptuosas mesquitas. Visita do Palácio da Baía, dos Jardins da Menara,

dos Túmulos Saadianos e do deslumbrante exterior da Mesquita de

Koutoubia.

Ao final da tarde, visita da Medina a partir da qual se poderá explorar o

impressionante labirinto de souks, que constituem o mercado típico local.

Visita da famosa praça Djeema el Fna, símbolo e coração pulsante da cidade,

reconhecida em 2008 como Património Imaterial pela UNESCO, com os seus

encantadores de serpentes, os contadores de histórias, os cuspidores de fogo

e artistas de todos géneros. Regresso ao hotel.

À noite, transporte para o Restaurante Dar Essalam, que ficou famoso dado

que aí foi rodado parte do filme “O homem que sabia demais”, protagonizado

por James Stuart e Doris Day.

Jantar com animação de música marroquina.

Regresso ao Hotel. Alojamento.

Lisboa / Casablanca / Marraquexe
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3º Dia – 31 dez. (sáb.) - MARRAQUEXE

Pequeno-almoço.

Saída do Hotel em Caleches para visita do Jardim Majorelle.

O Jardim Majorelle é um jardim botânico inspirado nos jardins islâmicos

onde também funciona um museu da cultura berbere.

Ocupa cerca de um hectare a noroeste da almedina e alberga cerca de

3.000 espécies botânicas. O nome deve-se ao seu fundador, o pintor

francês Jacques Majorelle (1886–1962), que o criou em 1931.

Comprado por Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, em 1980,

atualmente pertence à Fundação Jardim Majorelle, subsidiária da Fundação

Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. A casa situada no interior está

classificada como "Casas dos Ilustres" pelo Ministério da Cultura francês

desde 2011. Regresso ao hotel após visita.

Almoço no hotel e tarde livre.

Jantar de Fim de Ano no Hotel com animação e música para dançar.

Alojamento.

(Programa detalhado a divulgar mais tarde)

4º Dia – 1 jan. (dom.) - MARRAQUEXE / ALTO ATLAS / MARRAQUEXE

Após o pequeno-almoço, saída do Hotel em viaturas 4 x 4, para um dia

inteiro de visita ao Alto Atlas. Partida à descoberta das civilizações

berberes do Alto Atlas marroquino num espetáculo impressionante e

contrastante de cores e odores. Oportunidade para saborear um delicioso

chá de menta “en route”.

Almoço típico de gastronomia local em restaurante.

De tarde, regresso a Marraquexe.

À noite, saída para jantar Marroquino com bebidas incluídas e

assistência ao espetáculo Fantasia no Restaurante Chez Ali.

Lisboa / Casablanca / Marraquexe
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Custos

Pagamento 

Inscrições ▪ Inscrições reabertas até 20 de dezembro de 2022.

▪ A 21 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições

forem consideradas.

▪ Preços para sócios efetivos e auxiliares:

Quarto Duplo (por pessoa): 1.960,00€ Suplemento Single: 300,00€.

▪ Preços para outros Convidados:

Quarto Duplo (por pessoa): 1,980,00€ Suplemento Single: 300,00€.

▪ O pagamento poderá ser fracionado em 8 prestações: 28 de dezembro de

2022 (três), 28 de janeiro (duas), 28 de fevereiro, 28 de março e 28 de

abril de 2023.

▪ Na opção de pagamento único, o mesmo será efetuado até 28 de

dezembro de 2022.

▪ O pagamento será efetuado diretamente à Agência de Viagens

Tryvel, por transferência bancária para o seguinte IBAN:

PT 50 0010 0000 4962 1820 0011 4.

▪ 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 nos forem exigidos pelo operador. Pág. 5/6

5º Dia – 2 jan. (seg.) – MARRAQUEXE / CASABLANCA / LISBOA

Pequeno-almoço e partida em autocarro de turismo para Casablanca.

Após chegada, almoço em restaurante na Corniche-marginal de Casablanca.

Transfer para o aeroporto.

Assistência nas formalidades de embarque.

16h45 - Partida em voo regular da TAP com destino a Lisboa.

17h05 - Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto Delgado.

Lisboa / Casablanca / Marraquexe
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FICHA DE INSCRIÇÃOSó serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer durante esta viagem, assim
como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que possam pôr em risco a sua segurança.
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Os preços incluem:

✓ Acompanhamento por representantes Tryvel;

✓ Livro de viagem e bolsa de documentação contendo informação sobre locais a visitar;

✓ Passagem aérea em voos regulares TAP para percurso Lisboa / Casablanca / Lisboa com

direito ao transporte de 23 kg de bagagem;

✓ Estadia de 5 dias / 4 noites nos hotéis mencionados de 5*;

✓ 8 refeições incluídas (sem bebidas - só água e café), incluindo Jantar no Rick’s Café em

Casablanca, jantar no Restaurante Dar Essalam em Marraquexe; Jantar Fantasia Chez Ali

(com bebidas incluídas);

✓ Jantar de Fim de Ano no Hotel incluindo bebidas e flute de champanhe à meia noite e com

animação;

✓ Transporte aeroporto ao hotel e vice-versa;

✓ Visita de cidade de Casablanca com entrada na Mesquita Hassan II;

✓ Visita de cidade de Marraquexe de meio dia em autocarro com guia acompanhante de

expressão portuguesa ou castelhana (consoante disponibilidade);

✓ Passeio de dia inteiro em viaturas 4x4 para passeio ao Alto Atlas (4 pessoas por jeep), com

almoço incluído em restaurante;

✓ Visita dos Jardins Majorelle e passeio de caleche (4 pessoas por caleche) com regresso em

autocarro de turismo para o Hotel;

✓ Entradas nos monumentos a visitar;

✓ Taxas de aeroporto, segurança e suplemento de combustível - sempre sujeito a

reconfirmação (valor utilizado à data deste programa, €59,47);

✓ Auriculares para ouvir as explicações do guia;

✓ Gratificações a guias e motoristas;

✓ Taxas de turismo locais - sempre sujeito a reconfirmação (valor utilizado à data deste

programa, €10);

✓ Seguro de assistência em viagem e cobertura extra Covid-19;

✓ Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

Os preços não incluem:

✓ Outros extras, despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, passeios facultativos,

mini-bar, lavandaria, etc;

✓ Bebidas às refeições, com exceção no jantar de Fim de Ano;

✓ Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa.
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https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000044746

