
45Espanha / Portugal / Marrocos

A partir de 615€

Visitando:  Casablanca / Rabat / Tânger / Xaouen / Meknes / Fez / Erfoud / Tinerhir / Gargantas de Todra / “Rota dos 
Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech

Marrocos Espetacular 2 
8 Dias

+
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto (tras-
lados em outros dias diferentes do tour tem 
suplemento).

• Hospedagem com café da manhã nos hotéis 
da categoria selecionada. 

• Transporte em ônibus de turismo ou mi-
cro-ônibus durante todo o passeio. 

• 7 jantares e 1 almoço (sem bebidas). 
• Guia acompanhante falando espanhol. 
• Visitas previstas no roteiro.
• Guias locais em Casablanca, Rabat, Tânger, 

Meknes, Fez e Marrakesh.
• Entradas nos seguintes lugares; Fez, medersa, 

Quarzazate: Kasbah de Ait Ben Haddou, Ma-
rrakesh: Palácio Bahía. 

• Seguro de proteção e assistência internacional 
MAPAPLUS

O Tour IncluiSI

Pacote Plus

8 DIAS: CASABLANCA / CASABLANCA:
110 € INCLUI 5 REFEIÇÕES 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categ. 02 Mai / 27 Jun 04 Jul / 12Dez 26 dez 16 Jan /27 Fev 006 Mar / 24Abr Sup. Apt. Ind.

Tour 8 dias:
Casablanca / Marrakech

Iti: IB143

Cat. Confort 645  610  845  615  680  285  

Cat. Superior 880  855  1.040  865  885  340  

€

Sup. tramo aéreo 
Trecho de Casablanca - Madrid, ou trecho Ma-
rrakech - Madrid opcional valor por pax 180€ 
Neto + taxas aéreas aproximado 76€

“Cidades Imperiais e Kasbahs”

Dia 1º (Sáb): Casablanca 
Chegada ao aeroporto de Casablanca. Assis-
tência, traslado ao hotel. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Dom): Casablanca / Rabat / 
Tânger (347 km) 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: seu 
Boulevard, passeio marítimo pela costa até Anfa, 
para terminar o exterior da grande Mesquita de 
Hassan II. Saída até a cidade imperial de Rabat, 
capital do Reino de Marrocos desde 1.912. A vi-
sita começa pelo Palácio Real “Dar el Makhzen” 
que abriga a mesquita dos “Homens de Fez”. 
Visita de Kasbah dos Oudaias. Tempo livre para 
almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Continuação à Tânger. Visita panorâmica. Jantar 
e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Tânger / Xaouen / Meknes 
/ Fez (384 km) 
Café da manhã. Visita da medina e saída até as 
montanhas de Rif onde se encontram a bonita 
e famosa cidade de Xaouen. Breve parada a 
esta cidade de casas brancas com portas de cor 
azul. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Con-
tinuação até a cidade imperial de Meknes. Visita 
da cidade de Mulay Ismail. Começamos pelas 
muralhas com suas magnífi cas portas como Bab 
Manssur. Continuação até o reservatório de água 
de Aghal com uma superfície de quatro hectare. 
A visita termina no mausoléu-mesquita de Mulay 
Ismail em estuque, pedra e porcelana fi na. Um 
curto passeio nos leva a cidade imperial de Fez. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 4º (Ter): Fez / Erfoud (430 km) 
Café da manhã. Saída e visita para conhecer Fez. 
Visita das portas douradas do Palácio Real cons-
truídas pelos mestres no trabalho em bronze. 

Visitaremos a antiga medina com sua Medersa 
de Bou Anania, a fonte Nejjarine uma das mais 
belas da medina, mesquita Karaouine que 
abriga um dos principais centros culturais do Islã 
e a sede universitária de Fez e o mausoléu de 
Mulay Idriss. Entraremos no bairro dos curtumes, 
único no mundo. Almoço. Saída atravessando as 
suaves montanhas do médio Atlas. Continuação 
por uma bela rota de vida bereber. Chegada a 
Erfoud no limite do grande deserto do Saara. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qua): Erfoud / Tinerhir 
/ Gargantas Do Todra / “Rota 
Dos Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarzazate (320 km) 
(Opcional: Amanhecer nas dunas do Saara). 
Café da manhã. Saída até a cidade de Tinerhir. 
Nos dirigimos a uma das paisagens mais char-
mosas do nosso passeio, as Gargantas do Todra. 
Tempo livre para almoço. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação a Kelaa M’Gouna 
onde se cultivam excelentes rosas. Aqui começa 
a “Rota dos Kasbahs” conhecido como o ca-
minho das fortalezas do deserto. Estão situadas 
em uma paisagem espetacular. As antigas kas-
bahs seduzem pelo seu poder de evocação na 
paisagem, com seus contrastes, silêncio e lumi-
nosidade. É uma das rotas mais atrativas e soli-
citadas de Marrocos. Continuação a Ouarzazate. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 6º (Qui): Ouarzazate / Kasbah Ait 
Ben Haddou / Marrakech (223 km) 
Café da manhã. Saída até a Kasbah Taourirt. Em 
outros tempos residência do pacha Marrakech. 
Visita do interior da mesma, onde se destacam 
os aposentos do pacha e o lugar das favoritas. 
Seguimos até Kasbah de Ait Ben Haddou, desig-
nado patrimônio da humanidade pela UNESCO. 

Construída ao largo da colina. Tão fotogênica 
que foi utilizada para as fi lmagens de Sodoma 
e Gomorra de Orson Welles e a Jóia do Nilo. 
Tempo livre para o almoço. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação a Marrakech. Jan-
tar e acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sex): Marrakech 
Café da manhã. Visita da cidade, iniciando pelos 
jardins de Menara, parque de 14 hectares, cujo 
centro se encontra um imenso reservatório de 
água do século XII. O majestoso mirante de 
Koutobia torres gêmeas da Giralda de Sevilha. 
Visita das tumbas Saadies. Continuação ao Palá-
cio Bahía. A visita termina em um lugar mágico: 
a praça de Jemaa el F’na (assembléia do povo) 
declarado patrimônio da humanidade. Tarde 
livre para almoço. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 8º (Sáb): Marrakech / AerPorto de 
Casablanca 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

• * Para noites extras em Marrakech e os voos de 
saidas são de Casablanca, consultar complemento 
obrigatório de traslados segundo página 12.

Cidade Cat. Confort Cat. Superior

Casablanca
Idou Anfa / Kenzi Sidi 
Maarouf / Barcelo/ Kenzi 
Basma/ Oum Palace

Palace d’Anfa / Mo-
venpick / Sheraton / 
Golden Tulip Farah 

Tânger Kenzi Solazur / Atlas Rif 
Cesar / Mogador / Anda-
lucia /Hilton

Fez
Royal Mirage / Across / 
Across /Menzeh Zalagh /

Barcelo / Zalagh Parc 
Palace 

Erfoud Palms  Club/ El Ati 
Belere / Palms Jardin 
d’ Ines

Ourzazate
Club Hanane / Farah al 
Janoub 

Le Berbere Palace 

Marrakech
Ayoub  / Farah / Atlas 
Asni

Riad Mogador Menara / 
Kenzi Rose Garden

Hotéis previstos ou similares

MARROCOS

Meknes
FezRabat

Tânger

Casablanca

Marrakech

Ouarzazate

Erfoud

Mideld1

1

1

1

1

2

Kasbah Ait Ben Haddou

8

• Visitas, entradas a museus ou monumentos 
(exceto nos lugares indicados), bebidas, gorje-
tas e extras nos hotéis.

O tour não incluiNO

NOTAS IMPORTANTES 
• No caso de que a chegada ao destino seja poste-

rior às 19h00, o jantar do primeiro dia não estará 
incluído.

• Os almoços ou jantares poderão ser nos hotéis ou 
restaurantes indistintamente (sem bebidas).

• A ordem do itinerário poderá ser alterada sem aviso 
prévio, assim como a ordem das visitas, mantendo-se 
integro o programa de visitas e excursões.

• Programa sujeita a cláusulas especiais de cancela-
mento. Consulte Condições Gerais  

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais  

Saídas 2020 / 2021 
A CASABLANCA: SÁBADOS 

2020 2021
Maio 02, 09, 16, 23, 30

Junho 06, 13, 20, 27

Julho 04, 11, 18, 25

Agosto 01, 08, 15, 22, 29

Setembro 05, 12, 19, 26

Outubro 03, 10, 17, 24, 31

Novembro 07,14, 21, 28

Dezembro 05, 12, 26*

Janeiro 16, 30

Fevereiro 13, 20, 27

Março 06, 13, 20, 27

Abril 03, 10, 17, 24 *Saidas com preços especiais 

COM SAÍDAS

EXCLUSIVAS

BRASILEIROS
PARA

Saídas exclusivas para brasileiros

Nota: Garantimos o GUIA de língua 
Portuguesa nas saidas indicadas “VERDE” 
respeitando o número mínimo 30 passageiros 
brasileiros, caso não atinja o número mínimo 
exigido a saídas se torna bilíngue (Português 
e Espanhol)
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