
56 MARROCOS POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

HOTÉIS 4* 
a 5*S

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

3 Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Cód. 09214C

Marrocos: 

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou simi-

lares) segundo categoria escolhida, em quarto   stan-
dard com banheira e/ou ducha. 

- Regime de Meia Pensão nos hotéis (café da manhã + 
jantar). 

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Transporte com ar condicionado: Minivan o ônibus 

segundo número de participantes. 
- Guia acompanhante a partir de 8 pessoas (para 7 

pessoas ou menos, o guia será o chofer). 
- Guia local de língua espanhola durante as visitas indi-

cadas no programa. 
- Entradas aos monumentos: Palácio da Bahia em 

Marrakesh, a Kasbash dos  Oudaya em Rabat, a 
Medersa em Fez. 

- Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Casablanca 
Cat. Primeira 4*: Kenzi Basma 4* / Idou Anfa 4* / Barcelo 4* /  

Mogador Marina 4* 
Cat. Superior 4*/5* : Movenpick Casablanca 5* / Mogador 

City Center 5*L / Palace D’Anfa 5* 
Cat. Premium 5*: Sheraton Casablanca 5*S /  

Mogador City Centre 5*S 
Fez 
Cat. Primeira 4*”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Royal Mirage 4*S 
Cat. Superior 4*/5*: Royal Mirage 4*S / Ramada 5* /  

Zalag P. Palace 5* 
Cat. Premium 5*: Atlas Fez 5*S / La Perle de la Medina 5*S / 

Les Merinides 5*S / Barcelo Premium 
Marrakech 
Cat. Primeira 4*: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / 

Nassim 4* / Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5* 
Cat. Premium 5*: Rose Garden 5*S / Atlas Medina 5*S /  

N’Fis Le Meridien 5*S / Royal Mirage De Lux 5*S 

Nota: Possibilidade de alojamento em Riads  em  Marrakech,  
rogamos consultar.

TORRE DE HASSAN II - RABAT

Dia 1º Casablanca 
• Domingo • Cena*. 
Chegada a Casablanca e traslado ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 2º Casablanca//Meknes/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica de Casablanca. 
Visitaremos: o Boulevard de la Cor-
niche, passeio marítimo e depois a 
estrada costeira por onde se chega a 
Anfa, para terminar no exterior da 
grande mesquita de Hassan II 
(opcionalmente, você pode visitar o 
interior). Saída para a cidade imperial 
de Rabat, capital do Reino de Marro-
cos desde 1912. A visita começa no 
Mechouar do Palácio Real, que abri-
ga a mesquita dos "Homens de Fez". 
Mais tarde visitaremos o Mausoléu 
Mohamed V, a inacabada Torre Has-
san e a Kasbah do Oudaya. Tempo 
livre para o almoço (não incluído) 
continuação para a cidade imperial 
de Fez. Jantar e alojamento no hotel.  
Dia 3º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Dia completo dedicado à visita de 
Fez.  Visita das portas douradas do 
Palácio Real, construídas pelos mes-
tres em bronze, visitaremos a antiga 
Medina com sua Medersa de Bou 
Anania, a fonte de Nejjarine, uma 
das mais bonitas da Medina, a Mes-
quita Karaouyin, que abriga um dos 
principais centros culturais do Islã e é 
a sede da Universidade de Fez e o 
Mausoléu de Moulay Idris. Parare-
mos no famoso bairro dos curtido-
res, único no mundo. Tempo para o 
almoço (não incluído). À tarde, conti-
nuaremos visitando Fez, com seus 
bairros artesanais divididos por grê-
mios. Jantar e alojamento no hotel.   
Dia 4º Fez/Meknes//Ifrane/ 
Beni Mellal/Marrakesh 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para a cidade imperial de Mek-
nes. Visita da cidade de Moulay 
Ismail. Começaremos pelas mural-
has, com suas portas magníficas 

Dias 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 
Marrakesh ou Casablanca 
• Domingo • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto de Marrakesh 
ou Casablanca.

como Bab Mansour. A visita termina 
no lago Agdal, com uma área de 
quatro hectares, e continuação para 
Ifrane, uma pequena cidade mon-
tanhosa conhecida por sua famosa 
estação de esqui. Após uma breve 
parada, partida para Beni Mellal, 
passando pela pequena cidade ber-
bere de Azrou e desfrutando de 
belas vistas panorâmicas sobre o 
maciço norte do Atlas e suas florestas 
de cedro. Almoço no caminho (não 
incluído) e continuação do passeio 
até chegar à cidade de Marrakesh. 
Jantar e alojamento no hotel. 

Dia 5º Marrakesh 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar.  
De manhã, visitaremos a cidade de 
Marrakesh: começando pelos jar-
dins de Menara, com seu lago do 
século XII. O majestoso minarete da 
Koutubia, torre gêmea da Giralda de 
Sevilha. Visita do palácio Bahia. 
Exemplo da Idade Média Muçulma-
na, onde se destaca o salão dos 
embaixadores, com o teto em forma 
de navio invertido. A visita termina 
em um lugar mágico: a Praça Yemaa 
el F'na (Assembleia do Povo), decla-
rada Patrimônio da Humanidade. 
Jantar e alojamento no hotel.

VERSÃO RAK  
(opção Marrakesh) 

Dia 1º Marrakesh 
Dia 2º Marrakesh/Casablanca/ 

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

Marrakech 
Dias 5º a 7º Marrakesh 
Dia 8º Marrakesh 

- Os hotéis previstos são os mesmos, 
porém sem alojamento em Casablanca. 

- Itinerário adaptado com os mes-
mos serviços e preços.

DATAS DE SAÍDA (de 1 Dezembro 2019 a 31 Outubro 2020) 
- Chegadas a Casablanca: DOMINGOS 
- Chegadas a Marrakech: QUINTAS, SEXTAS, SÁBADOS e 

DOMINGOS (consultar itinerário)

Océano Atlântico

MARROCOS

Casablanca l

Rabat
l

Ifrane

Marrakeshl

Beni Mellall

l

Fezl

1.11/22.12.19 + 28.2/19.3 + 18/31.5 23.12.19/5.1.20 + 
Categoria 6.1/27.2.20 e 1/30.6.20 e 1.7/30.9.20 20.3/17.5 e 1/31.10.20 

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

Primeira 4* 605 225 689 235   769 245 

Superior 4*/5* 745 235 769 299   880 319 

Premium 5* 889 330 925 375 1.050 395

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- *O jantar do primeiro dia está incluído para os clientes que 

chegarem com voos na parte da manhã. Os clientes com voos 
a tarde com chegadas a Marrocos a partir das 18,00 h. terão 
jantar frio no quarto. 

- Observe que as categorias de hotéis no Marrocos não se adap-
tam a um padrão equivalente ao de outros países. Por favor, 
leve esse detalhe em consideração ao fazer a reserva. 

- Podemos considerar a grosso modo que na classificação 
marroquina seja deduzida uma estrela para adaptar sua classi-
ficação de hotel à dos padrões europeus / americanos, salvo 
algumas exceções. 

- Os hotéis de 5 * utilizados nos circuitos não são hotéis "Luxo / 
Grand Luxo", mas sim hotéis 5 * standard. Existem hotéis de 
luxo / Gran luxo de 5 * no Marrocos e a preços europeus / 
americanos, porem que a sua inclusão nos tours aumentaria 
significativamente o custo dos circuitos. No caso de clientes 
acostumados a hotéis de  5 * luxo ou Gran luxo, por favor 
consulte-nos. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33 

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2020

Meknes
l

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 605 USD

Transporte aéreo 

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


