Itinerário

Marrocos

Escapada ao Deserto

Itinerário
1º dia: Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa) | Marraquexe (J.)
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Marraquexe.
Assistência e transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
2º dia: Marraquexe | Ouarzazate | Zagora (P.J.)
Pequeno- almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, saída com destino a Ait Benhaddou, através das montanhas do Alto
Atlas. Breve passagem por Tizi'n'Tichka (2260 metros de altitude). Visita à famosa Kasbah, que serviu de cenário a variados filmes
mundialmente conhecidos e considerada Patrimonio Mundial pela Unesco. Almoço (opcional) em restaurante local junto à Kasbah.
Continuação da viagem para Zagora, a porta do sul, através do Vale de Draaa. Chegada, jantar e alojamento.
3º dia: Zagora / Mhamid el Ghizlane / Erg Chegaga (P.J.)
Dia livre em Zagora. Em hora a combinar localmente, saida em direção a Mhamid el Ghizlane, de onde sairá em veiculo 4x4 em
direcção ao deserto de Erg Chegaga. Jantar e alojamento em acampamento tipico.
4º dia: Erg Chegaga | Marraquexe (P.J.)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, regresso a Marraquexe. Almoço (opcional). Jantar e alojamento.
5º dia: Marraquexe | Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa)
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto para formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa. Chegada.
Fim da viagem e dos nossos serviços.

Refeições no itinerário:
(P) Pequeno-almoço - (A) Almoço - (J) Jantar
Bebidas não incluídas.

Notas Importantes:
- Todos os preços são por pessoa.
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior.
- As visitas incluídas, assim como a ordem do itinerário podem sofrer alterações, sem que isso afecte o conteúdo do programa.
- Os horários dos voos são susceptíveis de alteração, sem aviso prévio, por parte da companhia aérea.
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses à data de regresso.

Alojamentos previstos (ou similares):

Categoria

Cidade
Marraquexe
Zagora
Erg Chegaga

4*

5*

Hotel Atlas Asni

Hotel Atlas Medina & Spa

Palais Asmaa

Riad Lamane

Caravane du Sud (ou similar)

Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a data em que
efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet)
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