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Marrocos Imperial e o Deserto do Saara | MARÇO DE 2020

O MARAVILHOSO MUNDO DAS MIL E UMA NOITES
Muito contraste e exotismo neste país onde a maioria é mulçumana. O sol brilha e o de-
serto do Saara contrasta com com o colorido das medinas, como são conhecidos os an-
tigos centros cercados de muralhas e forrados de comerciantes. O nosso tour passa por 
Casablanca, Marrakesh, Rabat, Meknes, Fez, Ifrane, Midelt, Erfoud, Tinerhir e Ouarzazate.

PROGRAMAÇÃO 

1º Dia - São Paulo

Apresentação no aeroporto para embarque em voo com conexão e destino ao Marrocos. Noite a bordo.

2º Dia - Casablanca

Chegada em Casablanca, recepção no aeroporto e traslado ao Hotel Mogador Marina 4 estrelas.

3º Dia - Casablanca > Marrakesh

Café da manhã. Panorâmica à cidade capital econômica do Marrocos, fundada pelos portugueses em 1515. 



Visita interior à majestosa Mesquita de Hassan II. Saída para Marrakech. Acomodação no Hotel Mogador 

Agdal 4 estrelas. Jantar.

4º Dia - Marrakech

Café da manhã. Visita panorâmica de Marrakech, incluindo os Jardins Menara, a Mesquita Koutoubia e o Pa-

lácio Bahia. A visita completa-se com uma caminhada na Medina e seus souks, terminando na famosa Praça 

Jama el Fnaa, um Patrimônio Mundial da Unesco. Resto do dia livre. Jantar.

5º Dia - Marrakesh - Casablanca > Rabat > Meknes > Fez

Café da manhã. Saída para Casablanca. Na chegada, faremos uma vista panorâmica de Casablanca, incluin-

do a Praça Mohamed V, a Praça das Nações Unidas, a Catedral de Notre-Dame de Lourdes, La Corniche 

ou calçadão e o exterior da famosa Mesquita Hassan II. Continuação até Rabat e visita da cidade, incluindo 

o lado de fora do Palácio Real, a Torre Hassan, o Mausoléu de Mohamed V e as ruínas de Oudaya. Após, 

partida para Meknes, cidade imperial. Visita do Mausoléu de Moulay Ismaïl e dos portões monumentais de 

Bab Khemis e Bab el Mansour. Continuação até Fez. Acomodação no Hotel Menzah Zalagh 4 estrelas. Jantar.

6º Dia - Fez

Café da manhã. Visita completa da capital religiosa do país. Fundada no século VIII por Idriss II, é considerada 

uma das quatro capitais imperiais. Faremos um tour pelos lugares mais emblemáticos, como os portões do 

Palácio Real, o bairro judeu e a fortaleza que tem a melhor vista de Fez el Bali, a medina ou cidade antiga. 

Através do famoso portão de Bab el Jeloud, faremos um passeio a pé e teremos a possibilidade de viver um 

retorno ao passado em uma parte da cidade que parece que ainda vive perto da idade média. Este local, 

considerado patrimônio mundial, tem paredes que protegem seu interior formado por centenas de ruas 

labirínticas, organizadas onde os visitantes podem viver mil cheiros e sabores. Retorno ao hotel. Jantar.

7º Dia - Fez > Ifrane > Midelt > Erfoud

Café da manhã. Partida para o Médio Atlas, em direção a Ifrane, uma pequena cidade de montanha co-

nhecida por sua estação de esqui. Breve parada panorâmica para apreciar a paisagem e continuar até 

Midelt, capital do Médio Atlas. À tarde, viaje para Er Rachidia aproveitando paisagens semi-desérticas e os 

primeiros grandes palmeirais, até chegar a Erfoud, capital da região de Tafilalet e berço da dinastia Alaou-

ita, atualmente reinando no Marrocos. Acomodação no Hotel Belere 4 estrelas. Jantar.

8º Dia - Erfoud > Tinerhir > Ouarzazate

Café da manhã. Partida para Tinerhir para visitar este grande oásis e suas espetaculares gargantas naturais 

de Todra. Continuação até Ouarzazate. Acomodação no Hotel Kenzi Azghor 4 estrelas. Jantar.

9º Dia - Ouarzazate > Marrakesh

Café da manhã. Partida para o Kasbah de Taourirt, que era antigamente propriedade de Pacha Glaoui. Conti-

nuação da rota para a cidade fortificada de Ait Benhaddou para a visita de seu famoso Kasbah, declarado Pa-

trimônio da Humanidade pela Unesco. Partida em direção a Marrakesh cruzando a montanha de Tizi’n Tichka, 

localizada a 2.260 metros de altitude. Chegada em Marrakech. no Hotel Mogador Agdal 4 estrelas. Jantar.

10º Dia - Marrakesh > São Paulo

Café da manhã. Saída para o aeroporto. Embarque em voo com destino ao Brasil. Chegada, trâmites de imi-

gração e aduaneiros. Fim de nossos serviços. Obs: para passageiros de Porto Alegre, por não haver conexão 

de voo no mesmo dia, inclui um pernoite em hotel na área do aeroporto de Guarulhos.



DATA

Saída em 20 de março de 2020. 

INCLUI

• Inclui Acompanhante Brasileiro: Profissionais com fluência em idiomas estrangeiros e com muita experi-

ência em viagens internacionais. Oferecem assistência nos aeroportos, hotéis, atividades do roteiro, além 

de promoverem a integração do grupo. Nossos acompanhantes proporcionam segurança durante uma 

viagem internacional. Garantimos o acompanhante para grupos a partir de apenas 15 participantes;

• Inclui Guias locais: Nossos guias locais oferecem conhecimentos técnicos e históricos, enriquecendo a 

experiência no exterior e trazendo a cultura local para nossos viajantes;

• Inclui Refeições: Café da manhã diário e 7 Jantares;

• Inclui Ingressos: Entradas nos monumentos, museus e espetáculos mencionados;

• Inclui Transporte interno: Traslados de chegada e saída no exterior;

●• Circuito rodoviário realizado em veículo de turismo;

• Inclui Taxas e Impostos: Os preços já incluem o imposto para viagens ao exterior: IRRF (Imposto de Renda 

Retido na Fonte);

• Taxas hoteleiras e serviços;

• Inclui Seguro de Viagem: Serviços de assistência médica internacional com cobertura de até € 60.000, 

com idades até 85 anos. Para idades acima de 85 anos, redução de 50% no valor da cobertura de assistên-

cia médica. Seguro “Plus Reasons” para gastos de cancelamento com cobertura de até USD 1.000 

Nota: Os motivos de cancelamento, cobertos pelo seguro, estão descritos nas condições gerais da segu-

radora, acessíveis no link: https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/SANCOR_1.pdf

• Inclui todas as Passagens aéreas desde de São Paulo: Todas as passagens aéreas menciona-

das no roteiro estão incluídas no preço, bem como impostos e taxas de embarque e aeroportuárias.   

HOTÉIS PREVISTOS

Casablanca: Hotel Mogador Marina 4 estrelas

Marrakech: Hotel Mogador Agdal 4 estrelas

●Fez: Hotel Menzah Zalagh 4 estrelas

Erfoud: Hotel Belere 4 estrelas

●Ouarzazate: Hotel Kenzi Azghor 4 estrelas

Os hotéis indicados estão previstos, em situações excepcionais, alguns deles poderão ser substituídos 

por hotéis similares da mesma categoria.

NÃO INCLUI

• Bebidas às refeições;

●• Refeições não indicadas;

●• Gastos de natureza pessoal ou extras nos hotéis;

●• Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no roteiro.



IMPORTANTE
• Necessário passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data de chegada ao exterior;

• Passagens aéreas em classe econômica, com direito a 1 mala de até 23kg por pessoa;

• Espaço no bagageiro do veículo para 1 mala por pessoa, de tamanho médio;

• Os preços ficarão garantidos mediante o pagamento e adesão do contrato;

• Com antecedência mínima de 10 dias contados do início da viagem a operadora enviará a documentação 

da viagem, contendo dicas, orientações, relação definitiva de hotéis, etc.

VALOR POR PESSOA

Pacote individual:

7x de R$ 1.829,53 - Total: R$ 12.806,70

à vista R$ 12.422,50

Pacote duplo:

7x de R$ 1.522,23 - Total: R$ 10.655,60

à vista R$ 10.335,93

Os valores poderão sofrer alterações, sem aviso prévio. Com possibilidade de embarque em Chapecó, 

Florianópolis e Porto Alegre, com adicionais de valores.


