O MELHOR DO MARROCOS
De 04 a 18 de novembro de 2022
• O melhor do Marrocos, país com belas medinas, grandes paisagens e cultura singular.
Hospedagem em Casablanca e Tanger, incluindo visita à Chefchaouen, a Cidade Azul!
• 3 noites em Fez, coração espiritual do Marrocos, incluindo visitas à Volubilis e Meknes.
• 2 noites em Merzouga, onde apreciaremos o desfile suntuoso de montanhas, grandes
vales, florestas de pinheiros, desfiladeiros e desertos. E mais: visita à Todra Gorges e
pernoite em Ait Ben Haddou.
• 2 noites em Essaouira, belíssimo porto pesqueiro do Oceano Atlântico e 3 noites na
singular Marrakech, com city tour e visitas ao Jardim Majorelle e ao Museu Yves Saint
Laurent.

05 de Novembro de 2022 • S á b a d o
CASABLANCA
Chegada ao aeroporto de Casablanca Mohamed V, recepção pelo guia local e traslado
ao Odyssee Center Hotel (ou similar). No caminho, você revisará o roteiro de sua
viagem. Chegada ao hotel, chá de boas-vindas ao fazer o check-in. Pernoite no hotel.
Prepare-se para uma viagem fantástica neste país incrível!

06 de Novembro de 2022 • D o m i n g o
CASABLANCA / TANGER
Café da manhã no hotel e saída para visitarmos a capital econômica do país, incluindo o
mercado central, a área de Habous, o Palácio Real (fora), a praça Mohamed V, a área
residencial de Anfa, a corniche de Ain Diab e a famosa mesquita Hassan II (fora). Almoço
em restaurante local (não incluído) e saída para Tânger, a capital cultural do país onde
muitos escritores e artistas se inspiraram. Passearemos pelas ruas da cidade, nos
deixando levar pelo clima de sonho que cobre a cidade. Descobriremos a grande
mesquita de Tânger e o famoso Kasbah. Pela tarde, traslado ao hotel, onde
degustaremos um drink de boas-vindas no check-in e pernoite no Hotel Kenzi Solazur
(ou similar).

07 de Novembro de 2022 • S e g u n d a - f e i r a
TANGER / CHEFCHAOUEN / FEZ
Café da manhã no hotel e saída para a cidade de Fez com passagem por Chefchaouen.
Chegada à cidade conhecida como “Pérola Azul”, almoço em um restaurante local (não
incluído) e visita à Chefchaouen, com sua medina de paredes brancas, portas e janelas
azuis, que originalmente era um posto berbere. A praça principal é o coração de
Chefchaouen, com seu Kasbah do século XVIII, uma mesquita central e cafés que
oferecem autênticos menus de estilo marroquino. O mercado é uma mistura de
lembranças tradicionais marroquinas e turísticas. No final da tarde, continuação pela
estrada para Fez. Chegada e pernoite no Hotel L’escale (ou similar).

08 de Novembro de 2022 • Te r ç a - f e i r a
FEZ
Café da manhã no hotel. Dia dedicado na capital religiosa do Marrocos. Berço de uma
monarquia milenar, Fez guarda a memória de 12 séculos de história e expressa o requinte
extremo da cultura hispano-mourisca. Centro cultural e espiritual do Marrocos tradicional,
Fez é uma cidade múltipla, única em seu esplendor. Visita à Medina, Medersa Attarine e
Medersa Bouanania (de acordo com a disponibilidade), a fonte Nejjarine, o Mausoléu
Moulay Idriss e o exterior da mesquita Karaouine. Almoço no coração da medina (não
incluído), depois visita aos souks e descoberta de Fez Jdid. Retorno ao hotel e pernoite em
Fez.

09 de Novembro de 2022 • Q u a r t a - f e i r a
FEZ (VOLUBILIS & MEKNES)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para visita à Moulay Idriss. Pequeno passeio
a pé pela cidade e continuação ao sítio arqueológico de Volubilis. Visita guiada ao local e
saída para Meknes. Almoço em Meknes (não incluído), seguido de visita à antiga capital
imperial: o famoso portão Bab Mansour, os estábulos reais e o bairro judeu, a vasta Praça
El Hedim. Ao final da tarde, retorno à Fez e pernoite.

10 de Novembro de 2022 • Q u i n t a - f e i r a
FEZ / MERZOUGA
Café da manhã no hotel. Partida de manhã cedo para o Deserto do Saara. Você poderá
admirar o desfile suntuoso de montanhas, grandes vales, florestas de pinheiros,

desfiladeiros e desertos. Almoço em Midelt (não incluído). Traslado em carros 4x4 de
Erfoud a Merzouga onde viverá uma experiência típica do Saara. Pernoite em Merzouga
no Hotel Kasbah Tombouctou (ou similar) com jantar incluído.

11 de Novembro de 2022 • S e x t a - f e i r a
MERZOUGA
Café da manhã no hotel e dia dedicado à exploração do deserto. Descubra a paz e a
tranquilidade da vida no deserto em uma excursão de um dia em 4x4 WD ao redor das
dunas de Erg Chebbi para explorar as aldeias berberes e nômades que vivem no deserto
do Saara. Jantar enquanto ouve a música tocada nos tradicionais tambores berberes.
Pernoite no hotel em Merzouga.

12 de Novembro de 2022 • S á b a d o
MERZOUGA / TODRA GORGES / AIT BEN HADDOU
Café da manhã no hotel e saída para Ksar Ait Ben Haddou passando por Todra Gorges,
que é uma experiência sublime! Uma falha de 300m de profundidade que divide o calcário
laranja em um profundo desfiladeiro em alguns pontos, largo o suficiente para um rio
cristalino. Almoço em restaurante local (não incluído) e continuação para Ait Ben Haddou.
Chegada ao famoso ksar no Vale de Ounila, onde exploraremos a arquitetura do sul do
Marrocos. Ainda encontraremos quatro famílias vivendo na antiga vila. Elas são como
uma porta de entrada para a autêntica tradição centenária e estilo de vida do Marrocos.
Faremos uma visita guiada incluindo o Kasbah Ait Ben Haddou. Chegada e check-in no
Hotel Riad Ksar Ighnda (ou similar), jantar e pernoite.

13 de Novembro de 2022 • D o m i n g o
AIT BEN HADDOU / ESSAOUIRA
Café da manhã no hotel e saída para Essaouira. Chegada ao antigo entreposto comercial
fenício, que se tornou Mogador durante o domínio português e que continua a ser uma
cidadela única. Almoço em restaurante local (não incluído) e visita a este berço de todo tipo de
artista, mercado com intensa atividade, e famoso porto pesqueiro do oceano Atlântico. Visite
também a Sqala do Kasbah. Traslado ao hotel, check-in e pernoite em Essaouira no Hotel Le
Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa (ou similar).

14 de Novembro de 2022 • S e g u n d a - f e i r a
ESSAOUIRA
Café da manhã no hotel e dia dedicado à visita da cidade de Essaouira. Um encantador
resort à beira-mar e porto de pesca que se estende por uma estreita península. Tarde livre
para lazer. Pernoite em Essaouira.
Atividade opcional: Degustação de vinhos em Val D’Argan.
Em 1994, Charles Melia deixou Châteauneuf-du-Pape para criar a vinícola mais ao sul do
Marrocos, a 20 km de Essaouira; desde então, cresceu de 5 a 50 hectares. Depois de um
passeio pelas vinhas, tempo para uma degustação de cinco vinhos, incluindo gris
marroquinos, todos com uma vista maravilhosa do campo.

15 de Novembro de 2022 • Te r ç a - f e i r a
ESSAOUIRA / MARRAKECH
Café da manhã no hotel e saída para Marrakech. Chegada à segunda cidade imperial
mais antiga depois de Fez, conhecida como a pérola do sul, fundada pelos almorávidas
no final do século XI. Tarde livre. Chegada ao hotel, check in e pernoite em Marrakech no
Hotel Riad & Spa Bahia Salam (ou similar).

16 de Novembro de 2022 • Q u a r t a - f e i r a
MARRAKECH
Café da manhã no hotel e visita ao povoado conhecido com o nome de Cidade Vermelha.
Você vai descobrir o Jardim Majorelle e o Museu Yves Saint Laurent. Almoço em
restaurante local (não incluído) e tarde livre. Fim da tarde, traslado ao hotel, check in e
pernoite.

17 de Novembro de 2022 • Q u i n t a - f e i r a
MARRAKECH
Café da manhã no Hotel. Saíremos para um city tour, a pé, incluindo a Mesquita de
Koutoubia, as Tumbas Saadianas e o Palácio da Bahia. Em seguida visitaremos a
Medina, com seus antigos mercados – os souks, que vendem ouro, prata, móveis, sedas,
tapeçarias, artesanatos e todas as especiarias que invadem nossos sentidos.
Atividade opcional: Aula de culinária
As oficinas de culinária são organizadas numa das casas mais antigas de Marrakech,
para todas as pessoas que têm o desejo de aprender o segredo da verdadeira Cozinha
Marroquina, uma das melhores do mundo. As oficinas de cozinha, conduzidas por um

cozinheiro marroquino tradicional e profissional, são sempre organizadas em pequenos
grupos, utilizando simples utensílios de cozinha de uso diário, para proporcionar aos
turistas a melhor e mais prática experiência possível. A experiência é geralmente
concluída em meio dia, o que deixa tempo suficiente para aprender a preparar um
aperitivo e um prato principal ou um prato principal e uma sobremesa. No final de cada
oficina de cozinha, poderão evidentemente saborear os pratos que prepararam no pátio
do século XVI ou mesmo na esplanada.

18 de Novembro de 2022 • S e x t a - f e i r a
MARRAKECH / AEROPORTO
Café da manhã em seu hotel e traslado ao aeroporto para embarque em vôo de retorno
ao Brasil.

VALORES DA PARTE TERRESTRE
VALORES

APTO DUPLO

APTO SINGLE

POR PASSAGEIRO

USD 2.405,00

USD 3.050,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto
bancário.Taxas pagas junto da entrada.

PARTE AÉREA
- TP074
- TP1436
- TP1453
- TP075

(04 NOV)
(05 NOV)
(18 NOV)
(18 NOV)

GIG / LIS
LIS / CMN
RAK / LIS
LIS / GIG

15:10 - 05:10+1
08:15 - 11:35
15:45 - 17:20
22:25 - 06:20+1

Valor por pessoa: USD 1.122,00 com taxas incluídas
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR PARA EMBARQUE EM OUTROS
AEROPORTOS.

HOTELARIA
• 1 noite em Casablanca no Odyssee Center Hotel (ou similar), com café da manhã;
• 1 noite em Tanger no Hotel Kenzi Solazur (ou similar), com café da manhã;
• 3 noites em Fez no Hotel L’escale (ou similar), com café da manhã;
• 2 noites em Merzouga no Hotel Kasbah Tombouctou (ou similar), com café da manhã;
• 1 noite em Ait Ben Haddou no Hotel Riad Ksar Ighnda (ou similar), com café da manhã;
• 2 noites em Essaouira no Hotel Le Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa (ou similar),
com café da manhã;
• 3 noite em Marrakech no Hotel Riad & Spa Bahia Salam (ou similar), com café da
manhã;

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• 3 jantares incluídos, sem bebidas (conforme programação);
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o grupo caso tenha um número mínimo de
passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês. Sempre que
necessário – e permitido – o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário.
• Taxas de entrada para monumentos mencionados na programação, incluindo Jardim
Majorelle e YSL Museum em Marrakech;
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) – Cobertura até 55.000EUROS.
Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até 2.000USD (**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 sugeridos para o grupo (acima). Passageiros que optarem por voos
diferente dos acima não terão direito a 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;
• 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, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.

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.

