
MARRAQUEXE



Partida do aeroporto de Lisboa com destino a Marraquexe.

Chegada e transfer para o Hotel Les Jardins de L’Agdal.

https://www.atlas5stars.com/fr/hotels-maroc/marrakech/jardins-de-l-agdal-

marrakech

À noite jantar no restaurante La Paiotte ou similar.

DIA 1 DESTINO: Marraquexe
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https://www.atlas5stars.com/fr/hotels-maroc/marrakech/jardins-de-l-agdal-marrakech


Pequeno-almoço no hotel.

Das 09h00 às 12h00 visita da cidade.

Resto de dia livre para visitas compras ou outras actividades de

carácter pessoal.

DIA 2 DESTINO: Marraquexe



Pequeno-almoço no hotel.

Em hora a determinar localmente, transporte para ao aeroporto para

partida com destino a Lisboa.

DIA 3 DESTINO: Marraquexe



Preço médio por pessoa: €511,00

Estão reservados 1 single + 1 duplo + 9 triplos

O preço inclui:

• A passagem aérea em classe turística com direito ao transporte gratuito de 23 Kg de bagagem por pessoa

• Transferes privados aeroporto – hotel – aeroporto

• Estadia no hotel Les Jardins de L’Agdal

• Meio dia de visita de cidade

• Jantar em restaurante local com transferes de ida e volta

• Taxas de aeroporto

• Seguro de viagem

PREÇO:



O preço não inclui:

Extras de carácter pessoal e de uma maneira geral tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no persente itinerário.

PREÇO:

Obrigatório passaporte que deverá estar válido durante a viagem.

Vacinas: Não há obrigatoriedade de vacinas. Convém não beber água das torneiras e evitar os alimentos crus ou os mesmos devem ser muito bem lavados.

Moeda local e sistema bancário: Dirham. 1 Eur = 11,06 Dirham

INFORMAÇÕES ÚTEIS:

O preço está sujeito a variações cambiais.

Os preços desta viagem foram construídos para mínimos de 30 participantes. Se este número variar, os preços sofrerão alterações.

NOTAS: 



OBRIGADO POR VIAJAR 
CONNOSCO!

Rua Alexandre Herculano, nº 9 – 4º andar
1150-005 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 213 976 053/Fax: +351 213 976 058
www.vega.pt

http://www.vega.pt/

