Noventur –viagens temáticas

Marrocos Cidades Imperiais
Antigas possessões portugesas
VIAGENS EXCLUSIVASS 2018
03 A 09 de Novembro 2018
1º Dia – 03/11 - Torres Novas/Marrakech
05.30 – Partida em autocarro de Torres Novas para o aeroporto da Portela-.Formalidades de embarque no voo da TP com partida às 09.25 com
destino a Marrakech. Chegada às 11.00. transfer para o hotel Palm Menara 4*,ou similar, ALMOÇO e inicio da visita da cidade património da
humanidade e destaque para os jardins Majorelle. Alojamento e JANTAR no hotel.
2ºDia –04/11- Marrakech
Pequeno almoço, Continuação da visita da cidade, as suas muralhas do sec XII, mesquita da Koutubia, Palacio Bahia e os túmulos da dinastia
Sadiana e a famosa praça de Jemaa el Fna ALMOÇO, Tarde livre para desfrutar do mercado e ambiente local. JANTAR. .
3ºDia - 05/11 – Marrakech /Essaouira
Pequeno almoço. Partida para Essaouira, antiga Mogador portuguesa , classificada pela Unesco como património da humanidade, visita da
medina e Kashba, ALMOÇO e alojamento no hotel Atlas Essaouira 4* ou similar. JANTAR.
4ºDia - 06/11- Essauoira /El Jadida/Casablanca
Pequeno almoço. Partida para a antiga Mazagão portuguesa, igualmente património da humanidade, visita da foratleza e cisterna portuguesa
Saída para Casablanca. ALMOÇO, visita da ciodade de Casablanca capital económica de Marrocos e fundada por portugueses em 1515,
panorâmica da cidade e visita da Mesquita de Hassan II, alojamento bno hotel OUM Place 4* ou similar. JANTAR
5ºDia - 07/11- Casablanca/Rabat/Fez
Pequeno almoço. Saída para Rabat, capital do reino,cidade tradicional e igualmente moderna, visita panorâmica da cidade com destaque para o
palácio rela, guarda de honra, Torre de Hassan, mausoleu de de Mohammed V, Kasbah dos Oudaias, etc.ALMOÇO. Continuação para Fez,
Alojamento no hotel Across 4* ou similar, JANTAR.
6ºDia - 08/11- Fez
Pequeno almoço. Visita de Fez a a mais antiga das cidades imperiais, fundada em 808 como primeira capital politica e religiosa , destaque apra o
seus bairros típicos e a sua famosal Medina de labirínticas ruas estreitas, as mesquitas e e a universidade de Karaouina, birro judeu,etc.
ALMOÇO e JANTAR.
7ºDia - 09/11- Fez/Meknes/Lisboa/Torres Novas
Pequeno almoço, partida para Meknes, cidade do sec XVII e visita das suas muralhas, Porta de Bab Mansor, reservatório de água, celeiros de
Moulay Ismail,etc. ALMOÇO, trasnfer para o aeroporto de FEZ e embarque no voo TP com saída às 16.35 e chegada a Lisboa às 18.40. Transfer
para para Torres Novas. FIM DA VIAGEM
Preço

900€, para mínimo 15 participantes; 160€ supl single

Inclui- transporte de Torres Novas ao aeroporto e regresso/ passagem aérea Lisboa/Marrakech…Fez/Lisboa em classe
económica, 6 noites de alojamento em hotel de 4 estrelas;7 almoços 6 jantares ; visitas guiadas conforme programa ; entradas
nos locais indicados. Acompanhamento por guia da Noventur; Taxas de aeroporto e IVA, Seguro de viagem.
Devido à confirmação do voo é obrigatória a reserva e SINALIZAÇÃO DE 250€ até

15 AGOSTO 2018

RESERVE JÁ GARANTA A SUA VIAGEM!
Nota importante – grupos realizam-se com mínimo de 15 participantes
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