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O HOTEL ANEZI TOWER fica em 

frente à praia, a 30 minutos de 

carro do aeroporto Agadir-Al Mas-

sira. O terraço do hotel oferece 

vistas para Agadir e para as suas 

praias, apenas a 300 metros. Todos 

os quartos, suítes e apartamentos 

abrem para uma varanda com vis-

tas para o jardim, para a piscina 

ou para o mar. Todos incluem te-

levisão por satélite e uma casa de 

banho privativa com banheira ou 

chuveiro.

As comodidades de lazer incluem 

campos de ténis e uma piscina, 

todos com acesso gratuito para 

os hóspedes do hotel. Também há 

comodidades para churrascos; uma 

sauna e um banho turco; bar; sna-

ck-bar; lavandaria e engomadoria; 

internet Wifi gratuita em todas as 

áreas do hotel; estacionamento 

privativo e gratuito; centro de ne-

gócios.

O HOTEL ATLAS AMADIL fica locali-

zado a 1 km do centro de Agadir, 

com acesso direto à praia. Fica a 

35 km do Aeroporto de Agadir- Al 

Massira.

 

Os seus quartos climatizados exi-

bem uma decoração marroquina 

tradicional e estão equipados com 

televisão com ecrã plano e canais 

por satélite e possuem casa de 

banho privada. Apresenta 2 res-

taurantes, um dos quais com um 

buffet que serve cozinha regional e 

o outro restaurante serve marisco 

e especialidades italianas. Todas as 

noites são realizados espetáculos 

musicais, após o jantar. 

As comodidades adicionais incluem 

um centro Fitness, 2 campos de té-

nis; um balcão de turismo que or-

ganiza excursões até Marraquexe; 

estacionamento privado e gratuito 

no local; um bar de piano e um spa 

com tratamentos de beleza.

563€
por pessoa

Desde

Anezi Tower Hotel & Apartments
****

Atlas Amadil Beach Hotel
****

Agadir

Agadir

MEIA PENSÃO

TUDO INCLUÍDO

7 noites

7 noites

770€
por pessoa

Desde

Agadir é uma joia na costa de Marrocos. Com ruas espaçosas, avenidas com palmeiras e edifícios 

brancos brilhantes, é uma cidade projetada pensando no visitante. As pessoas vêm de todo o 

mundo para desfrutar das belas praias e os 300 dias de sol que fazem de Agadir um dos melho-

res destinos de férias de Marrocos. O calor do verão é agradavelmente temperado pelas brisas 

costeiras que sopram do Atlântico, e mesmo durante o inverno raramente o frio torna as mangas 

compridas necessárias. Fica situado perto do Anti-Atlas e do Sahara, tornando-se uma excelente 

base para explorar alguns dos principais recursos naturais de Marrocos.

Agadir

Partidas do Porto
Preços por pessoa Duplo Single Triplo 1ª Criança

2-5 anos
1ª Criança
6-11 anos

22, 29 Jul / 5, 12 e 19 Ago 635 € 745 € 620 € 335 € 485 €
26 Ago 625 € 734 € 610 € 335 € 480 €
2 Set 563 € 673 € 552 € 335 € 449 €
Partidas de Lisboa
Preços por pessoa Duplo Single Triplo 1ª Criança

2-5 anos
1ª Criança
6-11 anos

23, 30 Jul / 6, 13 e 20 Ago 635 € 745 € 620 € 335 € 485 €
27 Ago 615 € 724 € 600 € 335 € 475 €
3 Set 563 € 673 € 552 € 335 € 449 €
Suplemento TI - 126€ por pessoa.

Partidas do Porto
Preços por pessoa Duplo Single Triplo 1ª Criança

2-3 anos
1ª Criança
4-11 anos

22, 29 Jul / 5, 12 e 19 Ago 894 € - 866 € 335 € 614 €
26 Ago e 2 Sep 770 € - 748 € 335 € 552 €
Partidas de Lisboa
Preços por pessoa Duplo Single Triplo 1ª Criança

2-3 anos
1ª Criança
4-11 anos

23, 30 Jul / 6 e 13  Ago 894 € - 866 € 335 € 614 €
20 Aug 876 € - 849 € 335 € 606 €
27 Ago e 3 Sep 770 € - 748 € 335 € 552 €
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O IBEROSTAR FOUNTY BEACH é um 

hotel Tudo Incluído de quatro es-

trelas em Marrocos, a só um quiló-

metro do centro de Agadir. Aos pés 

do Oceano Atlântico, em uma linda 

praia de areias finas, onde é pos-

sível praticar uma diversidade de 

desportos aquáticos e o principal 

centro turístico de Marrocos. 

O complexo do Hotel IBEROSTAR 

FOUNTY BEACH conta com cómo-

dos e espaçosos quartos, clima-

tizados, com varanda, secadores 

de cabelos nas casas de banho, a 

maioria com vista mar; Wifi gratui-

ta em todas as áreas; uma área de 

spa e beleza; restaurantes; bares; 

salas de conferências e congressos 

para os hóspedes, que tenham a 

necessidade de organizar um even-

to de negócios com o maior suces-

so em Agadir. Além disso, oferece a 

possibilidade de praticar um gran-

de número de desportos dentro de 

suas instalações.

O HOTEL ROYAL ATLAS & SPA está 

situado na cidade de Agadir, mui-

to próximo a algumas atrações da 

região como o Plage d´Agadir, o 

Le Miramar e o Golf du Soleil. Este 

hotel de 5 estrelas que fica à beira-

-mar, tem os quartos climatizados, 

com varandas, decoração moderna 

e incluem uma televisão de ecrã 

plano e um minibar, casa de banho 

privativa com produtos de higiene 

pessoal gratuitos e secadores de 

cabelos, e alguns desfrutam de vis-

ta para o mar.

O disponibiliza 3 restaurantes para 

saborear a cozinha marroquina, 

italiana ou internacional; bar; Spa; 

ginásio, internet Wifi em todas as 

áreas; várias piscinas e estaciona-

mento privativo.

795€
por pessoa

Desde

Iberostar Founty Beach
****

Royal Atlas & Spa Hotel
*****

Agadir

Agadir

TUDO INCLUÍDO

TUDO INCLUÍDO

7 noites

7 noites

824€
por pessoa

Desde

Em Agadir o turista é abençoado com uma praia de mais de 9 km de extensão que atrai pessoas 

de vários quilómetros em redor. Uma praia ampla, ideal para estar com a família, apanhar um 

pouco de sol ou servir de ponto de partida para a pratica de desportos aquáticos, tais como surf, 

jet ski e windsurf.

Há uma grande variedade de hotéis de quatro e cinco estrelas ao longo da orla marítima e com 

eles alguns restaurantes de qualidade superior, onde você pode comer a sua refeição à noite, 

enquanto vê o sol desaparecer no Oceano Atlântico.

Agadir

Partidas do Porto
Preços por pessoa Duplo Single Triplo 1ª Criança

2-11 anos
22 Jul, 807 € 1.008 € 760 € 335 €
29 Jul / 5 e 12 Ago 873 € 1.102 € 819 € 335 €
19 Ago 829 € 1.039 € 780 € 335 €
26 Ago e 2 Set 795 € 991 € 749 € 335 €
Partidas de Lisboa
Preços por pessoa Duplo Single Triplo 1ª Criança

2-11 anos
23 Jul / 20 Ago 818 € 1.023 € 770 € 335 €
30 Jul / 6 e 13 Ago 873 € 1.102 € 819 € 335 €
27 Ago e 3 Set 795 € 991 € 749 € 335 €

Partidas do Porto
Preços por pessoa Duplo Single Triplo 1ª Criança

2-3 anos
1ª Criança
4-11 anos

22, 29 Jul / 5, 12 e 19 Ago 977 € - 945 € 343 € 660 €
26 Ago e 2 Sep 824 € - 800 € 343 € 583 €
Partidas de Lisboa
Preços por pessoa Duplo Single Triplo 1ª Criança

2-3 anos
1ª Criança
4-11 anos

23, 30 Jul / 6 e 13  Ago 977 € - 945 € 343 € 660 €
20 Ago 955 € - 925 € 343 € 649 €
27 Ago e 3 Sep 824 € - 800 € 343 € 583 €
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SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea Lisboa ou Porto - Agadir - Lisboa ou Porto (voo especial) em classe económica, companhia TAP, com direito a 1 mala até 20kg; transporte aeroporto - hotel - aeroporto; estada de 7 noites no hotel escolhido e no regime 
indicado, quarto standard; seguro de Assistência em Viagem modalidade BÁSICO (seguro opcional de Assistência em Viagem modalidade VIP + 25€/pessoa); taxas de aeroporto, segurança e sobretaxa de combustível (85€/pessoa). SERVIÇOS NÃO INCLUÍ-
DOS: Outros que não mencionados no programa tais como bebidas e extras de carácter pessoal. CRIANÇAS: PREÇO TOTAL (1 criança em duplo com 2 adultos): 0 aos 1 anos - 70€/criança, não ocupando lugar de avião | 2 aos 11 anos consulte-nos. NOTA 
IMPORTANTE: As taxas de aeroporto e combustível estão sujeitas à alterações legais que podem ocorrer até à data da partida; Preços publicados podem sofrer alteração devido às constantes mudanças efectuadas pelas companhias aéreas, quer nas classes 
utilizadas na construção destas promoções, quer nas taxas das mesmas ou devido a alterações cambiais. Valores das promoções a reconfirmar no momento da reserva; Não acumulável com outras ofertas; Substitui e anula todas as anteriores; Lugares limitados 
à disponibilidade da hotelaria e companhia aérea; Preços válidos para as condições descritas salvo erro tipográfico.

Excursões
Para informações mais detalhadas e valores de cada uma das excursões, consulte-nos

Tiout - Taround
Uma viagem que o levará numa direção fora dos caminhos habituais ao pequeno Vilarejo de Tiout, abrigado aos pés das Montanhas dos Atlas, no Vale de Souss. Após a chegada em Tiout, o 
transporte é substituído por um burro, e uma divertida viagem é feita dentro do Oásis de palmeiras verdejantes e acima do velho Kasbah. O almoço é servido no topo da casa do vilarejo. 
Depois do almoço, continuaremos no Taroudant, onde um completo tour nesta fantástica velha cidade está incluído, mais uma visita ao Hotel Salam, que costumava ser o Palácio dos Pacha. 
Duração: 
1 dia
Detalhes: 
A 100 km de Agadir: partida às 07:00 e Regresso as 17:30

Marrakech
Marrakech é a segunda mais antiga das quatro cidades imperiais de Marrocos e ainda hoje permanece a fascinante 
capital do sul, testemunho do rico histórico e cultural de todo o país. Marrakech está no coração do mais bonito pal-
meiral no sul do Marrocos. A cordilheira do Atlas domina a cidade, escondendo nos seus vales alguns maravilhosos 
pontos de repouso. Ao pé da famosa torre Koutoubia, a Praça Djemaa El Fna ganha vida com os seus comerciantes. 
Os mercados coloridos e surpreendentes fazem de Marrakech, uma das cidades mais atraentes do Reino. Marrakech 
ainda merece o seu nome de “Pérola do Sul”.
Duração: 
1 dia
Detalhes: 
A 260 km de Agadir: partida às 06:00 e regresso às 21:00

Imouzzer
Partida do porto de Agadir para Imouzzer, um pequeno vilarejo a 60 Km de Agadir aos pés dos Alto Atlas a uma al-
titude de 1200 metros com uma grandiosa vista. O passeio passa por incríveis cenários: um fantástico Oásis “Vale 
do Paraíso”, altas montanhas, coqueirais, vales verdejantes, penhascos. Depois do almoço típico em restaurante 

local pode apreciar uma vista panorâmica da montanha e do Vale Souss.
Duração: 

1 dia 
Detalhes: 

A 60 km de Agadir: partida às 07:00 e Regresso as 17:00

Tafraout
Descubra algumas das verdadeiras belezas da região de Souss enquanto passa por algumas das mais variadas paisagens de Marrocos. À medida que subir para a aldeia de Tafraout, terá a 

mais e incrível vista dos vales e das pequenas aldeias berberes nas laterais das montanhas. Tafraout é uma pequena, mas fascinante e encantadora vila berbere preservada a mais de 1000 
metros nas Cordilheiras do Pequeno Atlas. Há também formações rochosas tingidas naturalmente em rosa, esculpidas pela erosão. Cercadas por palmeiras verdejantes, a cidade é famosa 

por suas amêndoas.
Você também poderá ver Tiznit – uma antiga cidade estrangeira famosa por suas Joalharias de prata Berbere. Este dia o deixará com recordações que jamais esquecerá, um dia de perfei-

ções da mãe natureza nos seus melhores espetáculos!!!
Duração: 

1 dia 
Detalhes: 

A 180 km de Agadir: partida às 07:00 e regresso às 19:00
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