10 Fevereiro 18 - PORTO / PALMONES
Saída da Roma Tours 07H00, com destino a Algeciras. Almoço livre em trânsito. Chegada a Palmones, jantar e
alojamento.

11 Fevereiro 18 – PALMONES / ALGECIRAS / CEUTA / CHAOUEN / TANGER
Após o Pequeno-almoço, saída em direcção a Algeciras, embarque em ferry com destino a Ceuta. Chegada e
continuação para Chaouen. Visita de Chaouen com guia local. Esta cidade, a norte de Marrocos, localiza-se nos
contrafortes das montanhas do Rife, 55 km a sul de Tetuão e 100 km a sul de Ceuta. Alcandorada nas encostas dos
montes Kelaa e Megu, de onde provém seu nome, que significa "os chifres", a cidade é a capital da província
homónima, a qual faz parte da região de Tânger-Tetuão. Conhecida como a “cidade azul” devido à cor das suas
casas, e local sagrado por ali se encontrar o túmulo do santo padroeiro da região de Jebala, sufista Moulay
Abdeslam Ben Mchich Alami. Considerado um dos "quatro pilares do Islão, os muçulmanos acreditam que sete
visitas ao seu túmulo em anos consecutivos, equivalem a uma peregrinação a Meca. Almoço incluído. Continuação
da viagem para Tanger, chegada ao hotel jantar e alojamento.

12 Fevereiro 18 - TANGER / CEUTA / ALGECIRAS / SEVILHA
Após o pequeno-almoço, saída para visita a Tanger. Cidade localizada na costa atlântica e na entrada ocidental do
estreito de Gibraltar, que une o Atlântico ao Mediterrâneo e separa Marrocos de Espanha. Já referenciada desde o
séc. V a.c, por Tanger passaram várias civilizações e culturas, comos os Cartagineses, Fenícios… foi disputada ao
longo da Idade Média, por vários reinos muçulmanos e cristãos, de ambos os lados do estreito. De 1923 a 1956 foi
"cidade internacional", administrada em conjunto, por várias potências coloniais, entre as quais Portugal,
tornando-se um destino para muitos diplomatas, espiões, escritores e homens de negócios Europeus e norte
americanos. [Almoço típico Marroquino incluído, com folclore. Em horário a indicar saída para travessia em Ferry,
com destino a Algeciras. Chegada e continuação da viagem para Sevilha (ARREDORES). Alojamento e jantar no
Hotel.

13 Fevereiro 18 - SEVILHA / PORTO
Após o pequeno-almoço, saída para visita da cidade de Sevilha, incluindo o luxuriante parque Maria Luísa, a
catedral, o bairro da Triana, que conserva algo do ambiente da velha Sevilha, entre outros. Sevilha, Capital da
Comunidade Autónoma da Andaluzia, no Sul de Espanha, nas margens do rio Guadalquivir. Berço dos artistas
Velásquez e Murillo. A sua catedral é considerada o maior edifício gótico do mundo, Alcazar e o Archivo de Indias
foram classificados pela UNESCO Património Cultural da Humanidade em 1987. Almoço incluído no hotel. Em
horário a indicar saída com destino ao Porto, com paragens técnicas.

O preço inclui: Viagem em Autopullman de turismo; Estadia em hotéis de 4*, excepto em Palmones de 3*;
Todas as refeições e visitas indicadas no itinerário; acompanhamento por um representante da Roma Tours,
durante toda a viagem; acompanhamento por um guia Marroquino.
O preço não inclui: Serviços não indicados como incluídos; Seguro extra de viagem (consulte-nos).
Nota: Jantar/Almoço nos hotéis em Algeciras e Sevilha incluem água e vinho. Nos almoços/ jantares em
Marrocos, incluem 1 bebida não alcoólica.
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