
MARROCOS – 9 A 14 DE JUNHO’20 
 

1º DIA –/ RIO MAIOR / LISBOA / MARRAQUEXE 
Comparência na Praça da República em Rio Maior às 05h20, no aeroporto Humberto Delgado às 06h25. 
Assistência nas formalidades de embarque. Partida no voo TP1456 às 09h25. Chegada ao aeroporto de 
Marraquexe. Formalidades de desembarque e transfere para o Hotel Mogador Opera 4*. Distribuição de 
alojamento e almoço no hotel. Visita orientada até à Praça de Djemaa el-Fna, a principal praça da cidade. 
Vale a pena perder-se neste local, mas quando o sol começar a pôr-se, é para os terraços que deve ir para 
encontrar a melhor vista. O Le Grand Balcon du Café Glacier é um dos melhores espaços para apreciar a 
paisagem, no entanto ninguém sobe lá acima sem comprar qualquer coisa, pode optar pelo tradicional chá 
de menta. Alojamento e jantar no hotel. 
 
2º DIA – MARRAQUEXE 
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado à visita da cidade de Marraquexe; a segunda cidade 
imperial mais antiga conhecida como a «Pérola do Sul», com os jardins Menara, os Túmulos Saadianos, o 
Palácio da Bahia e a Koutoubia. Regresso ao hotel para o almoço. De tarde, visita aos Jardins Majorelle 
visite os souks, as ruas sinuosas. Um jantar Diffa Fantasia será servido em tendas caïdal no famoso 
restaurante «Chez Ali» enquanto desfruta de uma 
performance de fantasia com shows de camelos e cavalos, 
danças folclóricas e danças do centre. Regresso ao hotel e 
alojamento. 
 
3º DIA – MARRAQUEXE / BENI-MELLAL / IFRANE / MEKNES 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Meknes via Beni 
Mellal.. Almoço em transito. Continuação para Meknes 
atravessando a região do meio do Atlas e passando por 
Ifrane, uma encantadora estação de esqui no coração de uma 
magnífica floresta de cedros. Distribuição de alojamento. 
Jantar e alojamento no Hotel Menzeh Dalia 4*. 
 
4º DIA – MEKNES / RABAT / CASABLANCA 
Pequeno-almoço no hotel. Visita de meio dia da cidade de Meknes passa 
ndo pelos mais importantes pontos turísticos tais como o famoso Bab Mansour, o portão mais preservado de 
Marrocos, Hari Souani, os estábulos reais e o bairro judeu. Almoço. Continuação para Casablanca via Rabat; 
a cidade imperial branca. Visita da Capital Administrativa 
de Marrocos com a Torre Hassan, o esplêndido Mausoléu 
Mohamed V, o Palácio Real Mechouar e o Kasbah de 
Oudayas. Continuação para Casablanca. Jantar e 
alojamento no Hotel Odyssee 4*. 
 
5º DIA – CASABLANCA 
Pequeno-almoço no hotel. Visita de meio-dia em 
Casablanca, Capital Econômica e dos Negócios de 
Marroco, passando pela grande Mesquita Hassan II, a 
praça Mohamed V, a sede das Nações Unidas, o Palácio 
Real Mechouar, o setor Habous e a área residencial de 
Anfa antes de passear a costa de Aïn Diab pontilhada de 
piscinas e restaurantes. Almoço de peixe. Tarde livre para 
lazer. Jantar e acomodação no hotel.  
 
6º DIA – CASABLANCA / LISBOA / RIO MAIOR 
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades a 
gosto pessoal. Às 12h30, transporte privado para o 
aeroporto Mohamed V. Formalidades de embarque e 
partida no voo AT1443 às 16h00. Chegada ao aeroporto 
Humberto Delgado em Lisboa às 17h20. Transporte até 
Rio Maior. Fim dos serviços.  

PREÇO POR PESSOA  
Quarto Duplo / Triplo 835,00 € 
  
Suplemento de Quarto Individual   120,00 € 
Inclui: 

 Passagem aérea Lisboa/ Marraquexe - 
Casablanca /Lisboa, com direito a 23 kgs de 
bagagem; 

 Transporte privado aeroporto/hotel/aeroporto; 
 Transporte privado Rio Maior /  aeroporto / Rio 
Maior /  

 Estadia em hoteis de classe turística; 
 Circuito conforme programa; 
 Refeições conforme programa; 
 Seguro de viagem no valor de € 25.000. 
 Taxas de hotelaria, turismo e IVA. 
 Taxas de aeroporto e combustível 
 

Exclui: 
 Serviços não mencionados no presente 
programa; 

 Bebidas às refeições; 
 Pequeno-almoço do 1º dia e almoço e jantar do 
último dia. 

           Número mínimo de participantes: 35 

CONDIÇÕES GERAIS 
ORGANIZAÇÃO: A organização técnica da viagem incluída neste programa é da Agência de Viagens e Turismo Lucas, Lda., com sede 
em Rio Maior, com o capital social de 75.000,00 Euros, integralmente realizado, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Rio Maior sob o n.º 242, RNAVT nº 1860 e Contribuinte 500 890 684. 
 
INSCRIÇÕES: No ato de inscrição o cliente deverá depositar 25% do preço da viagem, liquidando os restantes 75% até 21 dias antes da 
partida. Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data da partida, o preço total da viagem deverá ser pago no ato da inscrição, 
ficando esta condicionada à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação das reservas para todos os serviços de viagem. A 
agência organizadora reserva o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima 
mencionadas. 
 
MUDANÇAS: Caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito para determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para outra 
viagem ou para a mesma com partida em data diferente, deverá pagar taxa, como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança 
tiver lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data de partida da viagem, para a qual o cliente se encontra inscrito, ou 
se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica “Desistências”. 
CESSÃO DA INSCRIÇÃO: O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as condições 
requeridas para a viagem, desde que informe a agência vendedora com pelo menos vinte e um dias de antecedência e que os diferentes 
fornecedores de serviços da viagem aceitem a substituição. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o cedente e o cessionário 
pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos adicionais originados. 
 
ALTERAÇÕES: Sempre que existam razões que justifiquem, a agência organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as 
horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. Se circunstâncias imprevistas obrigarem a 
suspender quaisquer viagens, os clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas. 
 
ALTERAÇÃO AO PREÇO: Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbios vigentes à 
data de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alteração que resulte de variações no custo dos transportes ou do 
combustível, de direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente 
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição 
nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica Impossibilidade de Cumprimento”. 
 
REEMBOLSOS: Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo cliente. A não prestação 
de serviços previstos no programa de viagem por causas não imputáveis à agência organizadora, e caso não seja possível substituição 
por outros equivalentes, confere ao cliente o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos 
efetivamente prestados. 
 
RECLAMAÇÕES: Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à agência onde se efetuou a reserva e 
liquidação da viagem e num prazo não superior a 15 dias após o termo da prestação dos serviços. As mesmas, e de acordo com a diretiva 
do Conselho da CEE, só poderão ser aceites desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços hotéis guias, agentes 
locais, etc. durante o percurso da viagem ou estadia, exigindo dos mesmos, respetivos documentos comprovativos da ocorrência. 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO: Se por factos não imputáveis à agência organizadora, esta vier a ficar impossibilitada de cumprir 
algum serviço essencial constante do programa de viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado 
de todas as quantias pagas ou, em alternativa aceitar uma alteração e eventual variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis 
à agência organizadora vierem a determinar a anulação da viagem pode o cliente ainda optar por participar numa outra viagem 
organizada, de preço equivalente. Se a viagem organizada proposta em substituição for de preço inferior, será o cliente reembolsado da 
respetiva diferença. 
 
DESISTÊNCIAS: Se o cliente ou alguns dos seus acompanhantes desistir da viagem, terá de pagar todos os encargos a que a desistência 
dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela 
diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos. 
 
RESPONSABILIDADE: A responsabilidade da agência organizadora da viagem constante deste programa é emergente das obrigações 
assumidas encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil de 75.000,00 Euros na Companhia de Liberty Seguros, S.A. 
 
DOCUMENTAÇÃO: O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação pessoal ou familiar (passaportes, bilhete de 
identidade, autorizações para menores, vistos, certificados de vacinas e outros eventualmente exigidos). Cédulas ou assentos de 
nascimento não são válidos como documento de viagem. A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de 
vistos ou a não permissão da entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas para anulação 
da viagem, sendo ainda da conta do cliente todo e qualquer custo que a situação acarretar. 
 
TAXAS DE AVIAÇÃO: Os valores das taxas de aeroporto, de segurança e de combustíveis apresentados nesta brochura, foram 
calculados à data de impressão. Devido a constantes alterações, os mesmos ficam sujeitos a reconfirmação do preço na altura de emissão 
dos bilhetes.   
 
ANULAÇÕES DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA: A agência reserva-se no direito de cancelar a viagem organizada caso o número de 
participantes seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos o cliente será informado por escrito do cancelamento no prazo de 8 dias de 
antecedência, não havendo, neste caso, responsabilidade civil da agência pela rescisão. 
 
IVA: Os preços mencionados neste programa, refletem já o Imposto de Valor Acrescentado à taxa atual. 
 
VALIDADE: 05 de Dezembro de 2019 a 15 de Junho de 2020. 
 

 
 
 
 

 


