O MELHOR DO MARROCOS
10 DE OUTUBRO, 2019
• Uma viagem entre mar, deserto e montanhas descobrindo os tesouros do Reino do
Marrocos.
• Hospedagem em Ourzazate e Erfoud. Incluindo visita à Tineghir, conhecida pelo
seu magnífico palmeiral e os famosos desfiladeiros de Todra e Dades.
• 2 noites na pitoresca Essaouira, antiga ocupação portuguesa, com sua histórica
medina, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
• Em Casablanca, visita ao interior da belíssima Mesquita Hassan II, obra-prima da
arquitetura árabe.
• As mais importantes atrações de Fez, coração espiritual do Marrocos, e passeio à
Meknes.
• 3 noites na inebriante Marrakech, incluindo a Praça Jemma El-Fna, o belíssimo
Palácio Bahia e o surpreendente Jardin Majorelle.
10 de outubro de 2019 - Quinta-feira
BRASIL
Apresentação no aeroporto de São Paulo/Guarulhos para embarque em voo com
destino à Casablanca.
11 de outubro de 2019 - Sexta-feira
CASABLANCA - RABAT
Desembarque na maior cidade do Marrocos, com cerca de 3.5 milhões de habitantes.
Traslado e acomodação no Hotel Belere (ou similar), na capital Rabat. JANTAR
INCLUÍDO.
12 de outubro de 2019 - Sábado
RABAT - MEKNES - FEZ
Após o café da manhã, saída com destino à antiga Cidade Imperial de Meknes, a
“Versalhes Marroquina”, fundada no final do século XVII por Moulay Ismail. Visita
incluindo os magníficos portões de Bab Mansour, os antigos armazéns e estábulos
(para 12.000 cavalos!) de Heri es-Souani e o Bairro Judeu. No fim do dia, chegada à
Fez e acomodação no Hotel Barcelo (ou similar). JANTAR INCLUÍDO.
13 de outubro de 2019 - Domingo
FEZ
Passeio por Fez, cidade mais antiga e coração espiritual do Marrocos. A Fonte de
Neijarine, a Mesquita de Karaouine, o Palácio Real Mechouar, o Bairro Judeu e os

tradicionais cortumes, com seus tanques coloridos, fazem parte de nossa visita. Na
medina da cidade, a maior em todo Norte da África, artesãos trabalham o couro,
metais, cerâmica e muito mais. Em um ambiente de aparente caos, com grande
concentração de pessoas em ruas estreitíssimas, os convites para um chá - e, é claro,
uma sessão de compras - se sucedem. Um experiência inesquecível. JANTAR
INCLUÍDO.
14 de outubro de 2018 - Segunda-feira
FEZ - MIDELT - ERFOUD
Saída com destino à Erfoud via Midelt. Em nosso caminho, passaremos pelo Rio Ziz e
veremos uma paisagem rochosa, repleta de povoações fortificadas. Erfoud é
considerada um oásis, famosa por ser coberta de tamareiras e ter vista para as raras
dunas do Saara. Sugerimos passeio (opcional) de jipe até as dunas de areia de
Merzouga para admirar o fabuloso pôr do sol! Hospedagem no Kasbah Hotel Chergui
(ou similar). JANTAR INCLUÍDO.
15 de outubro de 2019 - Terça-feira
ERFOUD - TINEGHIR - OURZAZATE
Saída pela manhã com destino à Tineghir. No caminho, parada em Rissani para visita
das ruínas de Ksar Abbar, que remontam do século XIX. Chegada em Tineghir, situada
no centro do oásis do Vale do Todra. Conhecida pelo seu magnífico palmeiral e os
famosos desfiladeiros de Todra e Dades, a região guarda visuais cinematográficos!
Estaremos em um dos espaços naturais do interior marroquino mais deslumbrantes,
repleto de falésias de tirar o fôlego! Seguiremos com destino à Ourzazate. Chegada e
hospedagem no Hotel Kenzi Azghor (ou similar). JANTAR INCLUÍDO.
16 de outubro de 2019 - Quarta-feira
OUARZAZATE – AIT BENHADDOU – MARRAKECH
Saída com destino à Ait Benhaddou, aos pés da Cordilheira do Atlas. A cidade
fortificada, erguida no século XVII, é um perfeito exemplo de arquitetura da região que
antecede o Saara marroquino. Considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela
UNESCO, esse ksar parece ter parado no tempo! Continuação com destino à
Marrakech. Chegada e hospedagem no Hotel Atlas Les Jardins de L’Agdal (ou similar).
JANTAR INCLUÍDO.
17 de outubro de 2019 - Quinta-feira
MARRAKECH
Café da manhã no hotel e saída em passeio guiado por Marrakech. Passagem pelos
Jardins Menara e Mesquita de Koutoubia. Visitas às Tumbas Saadianas, mausoléu
real onde estão enterrados os membros da dinastia saadiana, e ao belíssimo Bahia
Palace. Caminhada pela efervescente Praça Jemaa El-Fna, Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO e principal ponto turístico da cidade. Ali reúnem-se
encantadores de serpentes, engolidores de fogo e barracas que servem saborosas
iguarias marroquinas. À noite, jantar sob tendas no famoso Chez Ali, com show de
camelos, cavalos, dança do ventre e grupo folclórico. JANTAR INCLUÍDO.

18 de outubro de 2019 - Sexta-feira
MARRAKECH
Café da manhã no hotel e saída para visita ao surpreendente Jardin Majorelle, “uma
mirage psicodélica no meio do deserto”, com plantas trazidas dos 5 continentes e
exposição de arte berbere - tapetes, trajes e jóias. Tarde livre. JANTAR INCLUÍDO.
19 de outubro de 2019 - Sábado
MARRAKECH – CHICHAOUA - ESSAOUIRA
Após o café da manhã, saída com destino à Essaouira passando pela pequenina
Chichaoua, com apenas 15.000 habitantes. Chegada à antiga Mogador,
majestosamente postada à beira do Atlântico. Visita guiada deste antigo porto
português, onde se destacam as imponentes torres e muralhas da antiga cidadela.
Acomodação no Hotel Atlas (ou similar). JANTAR INCLUÍDO.
20 de outubro de 2019 - Domingo
ESSAOUIRA
Dia livre para desfrutar da acolhedora Essaouira. Foi no labirinto de ruelas da histórica
medina que Orson Welles filmou boa parte de seu premiado Otelo – em que também
atuou no papel principal. Na década seguinte a cidade tornou-se dos destinos
preferidos de hippies de todo o mundo. Explorar suas ruas, pontilhadas por butiques,
galerias de arte e mercados, é um prazer. Para absorver a verdadeira atmosfera local,
vale caminhar pela região do porto, onde pescadores trabalham suas redes em meio à
barcos tradicionais.JANTAR INCLUÍDO.
21 de outubro de 2019 – Segunda-feira
ESSAOUIRA – OUALIDIA – EL JADIDA - CASABLANCA
Após o café da manhã, percurso rodoviário até Oualidia, pequenina vila adormecida,
localizada às margens de uma bonita lagoa. Tempo livre para almoço. Na sequência,
visita panorâmica de El Jadida. Na antiga cidade fortificada portuguesa de Mazagão,
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, destacam-se a Igreja da Ascenção e a
história cisterna. No fim do dia, chegada à Casablanca e acomodação no Hotel
Movenpick (ou similar). JANTAR INCLUÍDO.
22 de outubro de 2019 - Terça-feira
CASABLANCA - BRASIL
Visitaremos o principal cartão postal de Casablanca, a Grande Mesquita Hassan. Mais
alta construção no gênero em todo o mundo – seu minarete atinge 200 metros -, e
segunda maior em área construída, é um dos expoentes máximos da arquitetura
religiosa árabe. Em seu interior tudo é majestoso: o trabalhado dos tetos, painéis de
azulejos, madeiras pintadas à mão, portas e lustres de dimensões impressionantes.
Inesquecível! Em horário determinado, traslado ao aeroporto e embarque em voo para
o Aeroporto de Guarulhos.
VACINA DE FEBRE AMARELA
Recomendamos portar Certificado Internacional de vacina contra a Febre Amarela.

IMPORTANTE: PAÍS COM INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA PRECÁRIA
Algumas das regiões visitadas neste roteiro podem apresentar, em alguns casos,
problemas de infraestrutura turística que não nos permitam oferecer e garantir o nível
de serviços a que estamos habituados, causando certo grau de desconforto. Nível
aquém do desejado no padrão de estradas de rodagem e serviços em geral são
alguns fatores que podem trazer inconveniência. Assim sendo é indispensável viajar
com certa “pré-disposição” a aceitar possíveis contrariedades no decorrer do passeio.
Para certeza de que todos os integrantes do Tour foram avisados destas possibilidade
antes da contratação dos serviços, solicitamos a assinatura do termo de adesão
específico.
PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA
Por passageiro em Apto Duplo

3.238,00 USD

Suplemento Apto Individual

637,00 USD

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

AEROPORTUÁRIAS

155,00 USD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.
PARTE AÉREA INCLUÍDA
- TP 088
(10 OUT)
- TP1442
(11 OUT)
- TP1443
(22 OUT)
- TP 087
(22 OUT)

SÃO PAULO / LISBOA
LISBOA / CASABLANCA
CASABLANCA / LISBOA
LISBOA / SÃO PAULO

21:40 - 11:30
13:50 - 15:15
16:00 - 17:25
23:20 - 05:20

Lugares sujeitos à disponibilidade.
CONSULTE EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos em voo da TAP, Classe Econômica, nos trechos São Paulo /
Casablanca e Casablanca / São Paulo
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã
diário;
• Refeições mencionadas conforme o itinerário.
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;
• Traslados e passeios com guia falando português ou espanhol. Sempre que
necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.

• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por
pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até 55.000 EUR.
Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até 3.000USD
(**Esta opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este
Seguro – cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente previstas no
pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em adquirir
plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar previamente
sobre a possibilidade e respectivas condições).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto incluídos apenas para aqueles
que embarcarem nos voos determinados para o grupo (acima). Passageiros que
optarem por voos diferente dos acima sugeridos não terão direito aos traslados, que
poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar). Portadores de passaporte brasileiro não
necessitam de visto de turismo para o Marrocos;
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenirs, lavanderia, etc;
• Serviço de guarda-volumes;
• Carregadores de bagagem nos aeroportos;
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem ou não no
programa e sejam oferecidos pelos guias durante a viagem;
• Gorjetas para os guias locais e motoristas;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos, doença,
acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não expressamente mencionado como incluso.
HOTELARIA
• 1 noite no Hotel Belere (ou similar), em Rabat
• 2 noites no Hotel Barcelo (ou similar), em Fez.
• 1 noite no Kasbah Hotel Chergui (ou similar), em Erfoud.
• 1 noite no Hotel Kenzi Azghour (ou similar), em Ourzazate.
• 3 noites no Hotel Jardins de L’Agdal (ou similar), em Marrakech.
• 2 noites no Hotel Atlas (ou similar), em Essaouira.
• 1 noite no Hotel Movenpick (ou similar), em Casablanca.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte
Terrestre

- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos
acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela
agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

