" Património geológico e paisagens geológicas de Marrocos vs de Portugal"
DATA 07 A 16 DE ABRIL 2017 (10 DIAS / 08 NOITES)
Itinerário provisório
07-ABR-2017 - COIMBRA - ...
Partida de Coimbra pelas 19/20h00 em direção a Tarifa. Noite a bordo do autocarro com viagem noturna.
08-ABR-2017 - ... - TARIFA - TANGER – MEKNÈS - FEZ
Chegada a Tarifa e embarque em ferryboat com destino a Tanger às 08h00 (hora local) (45 minutos travessia).
Receção do grupo pelo Guia. Viagem para Mecknès com almoço em restaurante de Mecknès. Prosseguimento para
Fez com Panorâmica da mais antiga das cidades imperiais fundada em 808 como primeira capital política, religiosa,
cultural e artística do país. Com guia local visita à Medina de Fez, declarada Património da Humanidade pela
UNESCO e onde se incluem, para além das labirínticas ruas estreitas, a Mesquita, a Universidade de Karaouina e a
Medersa. A Medina localiza-se na parte velha da cidade (Fez El Bali). Na parte nova (Fez Jedid) localiza-se o bairro
judeu e as portas do Palácio Real. Jantar e Alojamento.
09-ABR-2017 - FEZ - IFRANE - MIDELT - ER RICH- MIDELT
Pequeno-almoço e partida para Midelt com passagem por Ifrane (a Suíça marroquina). Chegada ao Hotel e após
almoço livre, Partida em direção a Er Rich, aldeia com as suas casas de cor de salmão a estenderem-se aos pés do
“Jbel Bou-Hamid”. Aula de campo na região de Er Rich. Prosseguimento para Midelt. Jantar e Alojamento.
10-ABR-2017 – MIDELT- DESFILADEIRO DE N’ZALA – GARGANTAS DO ZIZ – ER RACHIDIA - ERFOUD
Pequeno-almoço e partida para Erfoud. Saída de Midelt em direção a sul, passando-se de uma paisagem desde a
norte, agrícola e verdejante até ao sul, árido. Passagem pelas montanhas do médio atlas e pelo Desfiladeiro de
N’Zala, onde podemos contemplar uma vasta extensão desértica e observar a Formação de Agoudim com com
estruturas de riple. Continuação pelas Gargantas do Ziz, para observação de calcários do Jurássico Inferior a Médio,
onde a vista se funde nas águas verdes do rio, que contrastam com as rochas vermelhas. Este sublime conjunto
recorda o “Far West Americano”. Segue-se para Er Rachidia, capital da província. Continuação da viagem pelo Vale
do Tez com as suas Kasbahs e palmeirais. Chegada ao Hotel e tempo livre ou Opcional para quem vai passar a noite
no Deserto (1 Noite nas Tendas + Jantar Berbere + 1 passeio em Dromedário). Para quem opte por ficar no Hotel
em Erfoud, Jantar e Alojamento.
11-ABR-2017 - ERFOUD - DESERTO MERZOUGA - ERFOUD
Pequeno-almoço. Manhã livre em Erfoud. Em hora a combinar, saída em jipes 4x4 para uma tarde dedicado à
descoberta geológica desta região, com especial enfoque no Erg Chebbi, mais conhecido como Dunas Merzouga,
onde as dunas podem atingir os 100 metros de altura, no deserto do Saara. Apreciar o por do sol nas dunas.
Regresso a Erfoud, Jantar e Alojamento.
12-ABR-2017 - ERFOUD - TODRA – OÁSIS TINERHIR - OUARZAZATE
Pequeno-almoço e saída para Oued Rheris passando por Tinesdad com visita às Gargantas do Todra onde na sua
proximidade se pode observar uma discordância angula entre rochas sedimentares do Cretácico e do Cenozoico.
Apresenta-se como uma espetacular formação geológica escavada pelo Rio Todra, formando um profundo
desfiladeiro ladeado por escarpas íngremes de ímpar beleza e Oásis de Tinerhir, célebre pelo seu Kasbah e um dos
mais emblemáticos oásis. Viagem para Boumaine-du-dodes, bordeando o Oued Dades e o Vale dos Mil Kasbahs
por Kelaa des Mgouna – Paraíso entre Rosas – de onde se exportam essências para a indústria dos perfumes da
Europa. A quantidade de Kasbahs que encontramos é realmente importante, alguns de singular beleza pelo lugar
que ocupam. Continuação para Ouarzazate. Chegada ao Hotel, Jantar e Alojamento.

13-ABR-2017 - OUARZAZATE / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH
Pequeno-almoço e partida em direção a Marrakech, cruzando o alto Atlas com o seu Geopark, reconhecido pela
UNESCO, pela elevada geodiversidade que possui. Apresenta locais de interesse geológico que são o testemunho

de importantes acontecimentos geológicos ocorridos ao longo da história da Terra durante o Proterozoico e o
Fanerozoico. Com passagem em Ait ben Haddou, Património Mundial da UNESCO, incluído em muitos filmes, na
maior parte deles representando Jerusalém. Almoço livre. Seguindo para Marrakech, Jantar. Espetáculo Chez Ali
em Marrakech e Alojamento
14-ABR-2017 - MARRAKECH
Pequeno-almoço. Visita, com guia local a Marrakech, panorâmica de apresentação da capital turística de Marrocos,
cidade imperial e conhecida como a cidade ocre. Destaque para as Muralhas da Cidade, do séc. XII, o Minarete da
Mesquita da Koutubia e a famosa, Praça de Jemaa el Fna. Visita ao Palácio Bahia datado do séc. XIX, construído
para ser o melhor de Marrakech. Tem um enorme jardim, um pátio central e várias salas decoradas com trabalhos
de artesãos que vieram de propósito da cidade de Fez. Tarde livre. Jantar e Alojamento.
15-ABR-2017 - MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT / TANGER
Pequeno-almoço e saída para Tanger com passagem por Casablanca, onde faremos uma visita panorâmica e
paragem na Mesquita Hassan II (exterior). Almoço livre e continuação para Rabat, capital do reino, uma cidade
tradicional e ao mesmo tempo moderna, numa mistura dinâmica de culturas. Panorâmica com destaque para o
Palácio Real com a Guarda de Honra e a Mesquita. Paragem no Mausoleu Mohammed V. Chegada ao Hotel, Jantar
e Alojamento.
16-ABR-2017 - TANGER / TARIFA / COIMBRA
Pequeno-almoço com saída para embarque em ferryboat em direção a Tarifa às 09h00 (hora local). Chegada a
Tarifa e continuação da viagem em direção a Coimbra com algumas paragens em trânsito, nomeadamente para
almoço livre. Chegada no final do dia, cerca das 21h30/22h00. Fim dos nossos Serviços

Preço por pessoa em quarto Duplo: 600 € Sócio
Preço por pessoa em quarto Duplo: 700 € Não sócio
Suplemento para quarto individual: 120 €
Opcional 1 Noite no Deserto c/ Jantar e 1 uma viagem em Dromedário por Pessoa: 80 €
O PREÇO INCLUI
- Transfer Autocarro Turismo Coimbra / Tarifa / Coimbra
- Circuito em Marrocos em autocarro Turismo
- Guia da Agência em todo o Circuito (espanhol/português).
- Guias locais em Fez, Ait Ben Haddou e Marrakech
- Entrada na Medina de Fez e Palácio Bahia em Marrakech
- Circuito a Merzouga em 4 x 4
- Alojamento em Meia Pensão (pequeno-almoço + jantar)
- Hotel 4**** em Fez tipo Hotel Menzeh Zalagh ou similar; Hotel 4**** em Midelt tipo Hotel Taddart ou similar;
Hotel 4**** em Erfoud tipo Hotel Belere ou similar; Hotel 4**** em Ouarzazate tipo Riad Salam Tichka ou similar;
Hotel 4**** em Marrakech tipo Riad Mogador Gueliz ou similar e Hotel 3*** em Tanger tipo Hotel Tarik ou similar
- Almoço com bebida (1 água litro e meio / cada 4 pessoas) em Restaurante de Meknès.
- Espetáculo Chez Ali em Marrakech sem Jantar
- Seguro Viagens Morte ou Invalidez Permanente com Capital 30.000 EUR.
- Taxas hoteleiras e IVA
Não Inclui no Preço:
Almoços, exceto o almoço do 2º dia em Meknès.
Bebidas às refeições nos hotéis
Tudo o estipulado no Programa como Opcional, Livre ou Não Incluído.
Extras de carácter pessoal.
Importante: Passaporte válido com um mínimo de 3 meses e verificar se a sua nacionalidade não precisa de Visto
para entrada no País. Portugueses não necessitam de visto, só o passaporte válido.

