Hoteis em Marraquexe â€“ Marrakech
Estou neste momento em Marrakech t&ecirc;m sido 2 semanas muito divertidas e tamb&eacute;m cheias de trabalho. Realmente depois de ter
estado 3 semanas no deserto, sinto bem a diferen&ccedil;a de estar numa cidade grande, a confus&atilde;o, as pessoas, o barulho, a
ac&ccedil;&atilde;o, as coisas para ver e visitar, a grande escolha fotogr&aacute;fica, bem, tudo h&aacute; aqui! Hoteis Marrocos &eacute; sempre a
fornecer informa&ccedil;&atilde;o! Marraquexe &eacute; o destino perfeito para uma escapadela louca a Marrocos de 3 ou 5 dias, ou, bom ponto de
partida para uma investida de mais alguns 10 dias pelo pa&iacute;s. H&aacute; imensas coisas para ver na cidade, n&atilde;o s&oacute; os souks
para as compras, mas, tamb&eacute;m imensos pal&aacute;cios, museus, mesquitas, galerias, caf&eacute;s para sair &agrave; noite, bares,
restaurantes, pubs, casas de massagens, livrarias, restaurantes de muitas nacionalidades, encantadores de cobras, acrobatas, macacos, burrocos
com carro&ccedil;as, bancas de sumos de laranja natural, m&uacute;sica, etc&hellip; Riad Marrakech Tenho ficado numa Riad nova que se chama
Riad 107, esta riad em marrakech &eacute; toda restaurada de novo e tem todas as condi&ccedil;&otilde;es para ser um local de alojamento de
qualidade em Marrakech. Esta fica mesmo dentro da Medina antiga e perto de muitos monumentos e estando assim bem no cora&ccedil;&atilde;o da
cidade. Hotel em Marrakech, Guesthouse / Maison dhotes em Marrakech Quero partilhar com este post, o hotel onde estou a ficar. Mais uma vez
incentivo-os a ficarem em locais diferentes, sempre de boa qualidade. Neste caso este hotel marrocos &eacute; uma casa tipo &ldquo;guest
house&rdquo; gerida por uma francesa que se chama Mathilde. Os pre&ccedil;os s&atilde;o muito acess&iacute;veis para a qualidade que se tem,
tudo funciona muito bem, tudo novo, alta qualidade. Um espect&aacute;culo. Os quarto s&atilde;o muito bem decorados, um estilo simples mas bem
arranjado sempre com o bom gosto franc&ecirc;s, n&atilde;o seja a dona francesa ela mesmo n&eacute;? Quarto na riad 107 em Marraquexe
Marrocos Casa de banho da Riad 107 em Marrakech &Eacute; no n&uacute;mero 107 da&iacute; se chamar Riad 107, tem 4 quartos, quartos duplos
e um quarto triplo. Todos com casa de banho privada e altas consi&ccedil;&otilde;es de alojamento. Eu tenho ficado sempre no quarto Aiah, no piso
de cima, um quarto com 2 camas twin, bem ao lado da zona de relaxa&ccedil;&atilde;o do piso superior, com almofadas e velas. Salao de jantar e
repouso com lareira na Riad 107 em Marrakech Massagem Marrakech Esta riad tem ainda servi&ccedil;o de Hammam e Massagem que
tamb&eacute;m j&aacute; fiz e gostei muito. O pre&ccedil;o da massagem &eacute; de 90EUROS por 2 pessoas e por 2 horas de Hammam com
banohs de vapor quentes, esfrega com produtos e sab&otilde;e naturais e massagem numa zona pr&oacute;pria com mesa de massagem. Fica
ent&atilde;o 40EUROS por pessoa, muito bom pre&ccedil;o tendo em conta qualidade / condi&ccedil;&otilde;es, j&aacute; que muitos outros
s&iacute;tios de Massagem em Marrakech s&atilde;o muito mais caros. Ainda faz 2 dias fui fazer s&oacute; massagem a uma casa de massagens
aqui ao lado e paguei por 1 hora 38EUROS. Por isso este pre&ccedil;o &eacute; mesmo muito bom. &Eacute; de aproveitar. A casa tem ainda uma
pequena piscina interior que nos dias de calor na cidade &eacute; um &oacute;ptimo extra. Pre&ccedil;os Riad Marrakech Contactos Riad 107
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