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1º DIA (18-02-2023) -  LISBOA - TARIFA - TÂNGER - RABAT 
A hora a combinar partida da origem com destino ao porto de Tarifa. Chegada e embarque no Fast 
ferry em direção a Tânger (sai às 12 horas e chega às 12 horas locais porque é como Portugal com 
menos uma hora), chegada e transfer para centro da cidade de Tanger onde um guia local nos es-
pera para realizar uma vista panorâmica através de suas principais avenidas, Boulevard Pastor, Pla-
za de Francia, o antigo bairro de Castela, as Grutas de Hércules (entrada incluída). De volta a cen-
tro da antiga Medina onde almoçaremos com música típica. Pela tarde saída para Rabat, chegada 
ao hotel, jantar e alojamento. 
 
2º DIA (19-02-2023) - RABAT - MÉKNES - FEZ 
Pequeno- almoço  e visita à capital do Reino Rabat, com guia oficial, visitaremos seu Palácio Real 
onde reside o atual Monarca, visitaremos o Mausoléu (entrada incluída) com a sua impressionante 
cúpula de ouro, Torre Hassan e depois visitaremos a fortaleza de Oudaya, almoço em restaurante 
local, à tarde partiremos para Fez com breve parada em Meknes, visita panorâmica à cidade imperi-
al, rodeada de campos de cultivo, sendo os produtos agrícolas uma das bases da economia da cida-
de. Os primeiros habitantes de Meknes foram os Meknasis, uma tribo berbere que deu nome à cida-
de. Eles se estabeleceram no século X e aos poucos foram expandindo a medina. No século XVII, 
Mulay Ismaíl estabeleceu a capital do Marrocos em Meknes, criando as paredes e seus magníficos 
portões. No final da tarde, entrada no hotel, jantar e alojamento. 
 
3º DIA (20-02-2023) - FEZ  - CHEFCHAOUEN - TETUAN  
Pequeno-almoço e pela manhã visita a Fez, visita com guia oficial à capital espiritual de Marrocos. 
Fez é a cidade imperial mais antiga do país, na antiga Medina visitaremos a sua Medrasa Alcorâni-
ca (entrada não incluída), a sua arquitectura impressionante não o deixa indiferente. Toda a Medi-
na é especializada no artesanato como carpinteiros, tintureiros ou costureiras, mas os mais conheci-
dos são os curtidores, união em que o tempo parece ter parado. Os trabalhadores continuam a tra-
balhar o couro de forma artesanal, produzindo um dos melhores couros do mundo. Almoço em res-
taurante Riad no coração da Medina. Pela tarde saída para Chefchaouen, chegada por volta das 
17h30 e visita com guia oficial a esta típica cidade andaluza de casas brancas com tons anil, que se 
encontra na montanha ocidental do Rif, a 100 km de Ceuta. É um dos pontos turísticos mais atraen-
tes do norte de Marrocos, onde faremos uma visita acompanhada por um guia local à sua praça Me-
khze. Após a visita partiremos em direção ao hotel em Tetuan, chegada jantar e alojamento. 
 
4 º DIA ( 21-02-2023) - TETUAN  - TARIFA - LISBOA 
Pequeno- almoço no hotel e pela manhã visitaremos a cidade de Tetuan com nosso guia acompa-
nhante. Almoço e à tarde saída para o porto de Tânger, embarque em ferry rápido com direção a 
Tarifa (às 17:00), chegada e regresso à origem com breves paragens no caminho, jantar por conta 
do cliente, chegada e fim dos nossos serviços. 
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Inclui Transporte (BUS + FERRY) , guias , alojamento , refeições descritas no programa  3 noites hotel 4 * 
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