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Transporte aéreo 

Consulte-nos e lhe ajudaremos a encontrar a melhor opção de transporte aéreo.

HOTÉIS 
4*/5*/5*S

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
*7 JANTARES e 8 VISITAS

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Cód. 09214CR

Marrocos: 

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em 
quarto standard com banheira e/ou ducha segundo categoria 
escolhida. 

- Regime de meia pensão nos hotéis (café da manhã buffet + 
jantar). 

- Traslado aeroporto – hotel - aeroporto 
- Transporte terrestre com ar condicionado para o itinerário des-
crito em programa (carro/micro-ônibus/ônibus segundo o 
número de participantes). 

- Guia acompanhante a partir de 8 pessoas (para 7 pessoas ou 
menos, o guia será o condutor) 

- Guia local de idioma espanhol durante as visitas indicadas no 
programa. 

- Entradas nos monumentos: Palácio Bahia em Marrakesh; a 
Kasbah dos Oudaya em Rabat, a Medersa em Fez e Mausoléu 
de Moulay Ismail em Meknes. 

- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Casablanca 
- Cat. 4*: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4* 
- Cat. 5* : Movenpick Casablanca 5* /  

Barceló Casablanca Premium 

- Cat. “Premium”: Sheraton Casablanca 5*S /  
Golden Tulip Farah 5*S 

Fez 
- Cat. 4*”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pick Albatros 4* 
- Cat. 5*: Barcelo Fez Premium / Zalag P. Palace 5* 
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S 

Marrakesh 
- Cat. 4*: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4* 
- Cat. 5*: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5* 
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S 

- Nota: Possibilidade de alojamento em Riads em Marrakesh,  
rogamos consultar.

PORTA BAB BOUJELOUD - FEZ

Dia 1º Casablanca  
• Domingo • Jantar* 
Chegada ao aeroporto de Casablan-
ca. Assistência em espanhol e trasla-

do ao hotel. Alojamento. 

Dia 2º Casablanca/Rabat/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica da cidade: come-

çaremos no Boulevard da Corniche, 
(passeio marítimo) até chegar ao bai-

rro de Anfa e terminar no exterior 
da Grande Mesquita de Hassan II 
(opcionalmente poderão visitar o 

interior da mesma). Saída para a 

cidade imperial de Rabat, capital do 
Reino de Marrocos desde 1912. A 

visita inicia-se com o exterior do 
Palácio Real. Posteriormente visitare-

mos o Mausoléu Mohamed V, a 
inacabada Torre Hasan e a Kasbah 
dos Oudaya. Tempo livre para o 

almoço (não incluído) e continuação 

a cidade imperial de Fez. Chegada 

ao hotel, jantar e alojamento. 

Dia 3º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita o dia inteiro de Fez. Começa-

remos pelos Portões dourados do 
Palácio Real construídos em bronze 

por mestres artesãos. Posteriormente 

subiremos a um mirador para con-

Dia 6º e 7º Marrakesh 
• Sexta-feira e Sábado • Café da manhã + jantar. 

Dias livres. Possibilidade de realizar 

excursões opcionais: como Essaouira, 

a porta do deserto da cidade de 

Ouarzazate; o vale de Ourika; jantar 

espetáculo em “Chez Ali” ou tam-

bém chamada de corrida da pólvora. 

Consulte nosso pessoal no destino. 

Alojamento no hotel. 

Dia 8º Marrakesh/Aeroporto de 
Marrakech ou Casablanca 
• Domingo • Café da manhã. 

Na hora prevista traslado ao aeropor-

to de Marrakesh ou Casablanca.

templar a muralha e a impressionan-
te Medina. Desceremos para visitar a 
mesma até chegar ao famoso e 
único “Bairro dos Curtidores”. Alo-
jamento no hotel. 

Dia 4º Fez/Meknes/Ifrane/ 
Beni Mellal/Marrakesh 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída a cidade imperial de Meknes. 
Visita da cidade de Moulay Ismail. 
Começamos pelas muralhas com o 
estanque de Aghal. Continuação a 
Ifrane, pequeno povoado montan-
hoso conhecido por sua famosa esta-
ção de esqui. Após uma breve para-
da, saída em direção a Beni Mellal, 
passando pela pequena localidade 
bereber de Azrou. Almoço em rota 
(não incluído) e continuação do per-
curso até chegar a cidade de Marra-
kesh. Janra e alojamento no Hotel. 

Dia 5º Marrakesh 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita da cidade de Marrakesh 
começando pelos jardins de Menara 
em cujo centro se encontra um imen-
so lago do século XII, de onde segui-
remos para a Mesquita de Koutobia, 
desde o exterior com seu esplendido 
minarete. Continuação ao Palácio 
Bahia, residência do antigo visir, para 
terminar na concorrida "Praça de 
Jema el F'naa", (Assembleia do 
povo) Declarada Patrimônio da 
Humanidade. Alojamento no hotel. 

VERSÃO MARRAKESH 
(opção Marrakesh) 

Dia 1º Marrakesh 
Dia 2º Marrakesh/Casablanca/ 

Rabat/Fez 
Dia 3º Fez 
Dia 4º Fez/Meknes/Ifrane/ 

Beni Mellal/  
Marrakesh 

Dias 5º a 7º Marrakesh 

Dia 8º Marrakesh 

- Os hotéis previstos nesta versão 

são os mesmos, porém sem aloja-

mento em Casablanca. 

- Itinerário adaptado com os mes-

mos serviços e preços.

DATAS DE SAÍDA (de 1 Dezembro 2018 a 31 Outubro 2019) 
- Chegadas a Casablanca: DOMINGOS 
- Chegadas a Marrakesh: QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS e 
DOMINGOS (consultar itinerário)

Océano Atlântico

MARROCOS

Casablanca ●

Rabat
●

Ifrane

Marrakesh●

Beni Mellal
●

●

Fez●

1/21.12.18 +
6.6/31.8.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoria 4/31.1 e 6.5/5.6.19 1.2/5.5 e 1/31.10.19 

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv

Primeira 4* 575 216 676 223   752 230 

Superior 5* 702 223 755 285   860 300 

Premium 5* 840 312 900 355 1.020 372

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- PC: Somente em circuitos podemos oferecer refeições na rota 
(€ 15 aprox. / unidade). Consulte detalhes. 

- *Jantar no primeiro dia está incluído para os hóspedes que 
chegam em vôos pela manhã. Os clientes com voos no perío-
do da tarde com chegadas a Marrocos a partir das 18.00 h., 
eles terão um jantar frio no quarto.

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32 

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2019

MAUSOLÉU DE MOHAMED V - RABAT

8 dias 
(7 noites de hotel) 

575€ 
690USD

desdeMeknes
●


