
MARROCOS 57POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

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 20.3/17.5 e 1.7/31.10.20 

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

Turista 3* 689 195 729 195    765 195  

Primeira 4* 760 249 825 265    899 279 

Superior 4*/5* 985 340 1.079 385 1.115 395 

Premium 5* 1.465 459 1.535 505 1.559 619

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Suplemento Opcional: Noite no Deserto do Saara (por pessoa e noite) 
Acomodação quarto duplo quarto indiv. 

Por alojamento em Acampamento .........................   89 110 
Por alojamento em Jaima de Luxo.......................... 165 205 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33 

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2020

Marrocos 

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

lares), em quarto standard com banheira e/ou ducha 
segundo categoria escolhida em regime de meia pen-
são (8 cafés da manhã buffet + 8 jantares). 

- Transporte terrestre com ar condicionado para o iti-
nerário descrito em programa (carro/micro-
ônibus/ônibus segundo o número de participantes). 

- Guia acompanhante a partir de 8 pessoas  
- Condutor guia mais guias locais acompanhantes de 

idioma espanhol para Marrakesh, Rabat, Fez e Kasbah 
de Taourirt em Ouarzazate (com 7 pass. ou menos). 

- Entradas indicadas aos monumentos: Volubilis (área 
arqueológica), Fez (Medersa), Marrakech (Palácio 
Bahia), Rabat (a Kasbah dos Oudaya) e Ouazarzate 
(Kasbah Taourirt). 

- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA (de 1 Dezembro 2019 a 31 Outubro 2020) 
- Chegadas DOMINGOS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Tanger 
Cat. Turista 3*: Chella 3* / Rembrand Ibis 3* 
Cat. Primeira 4*: Kenzi Soluzar 4* / Barcelo 4* / Hilton Garden Inn 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia 5* / Cesar 5* 
Cat. Premium 5*: Cesar 5* / Farah Tánger 5* / Movenpick 5* / 

Mogador Tánger 5* / Hilton City Center 5* 
Fez 
Cat. Turista 3*: Mounia 3* / Nouzha 3* / Sofía 3*  
Cat. Primeira 4*: Royal Mirage 4*S / Across 4* / Menzeh Zalagh 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Royal Mirage 4*S / Ramada 5* /  

Zalagh Park Palace 5* 
Cat. Premium 5*: La Perle de la Medina 5*L / Les Merinides 5*L/ 

Atlas Fez 5*L / Barcelo Premium* 
Marrakesh 
Cat. Turista 3*: Oudaya 3* / Al Kabir 3* / Akabar 3* 
Cat. Primeira 4*: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / 

Nassim 4*/ Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4* 
Cat. Superior 4*/5*: R Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5* 
Cat. Premium 5*: Atlas Medina & Spa 5*S / N´Fis Meridien 5*S / 

Royal Mirage Du Lux 5*S / Rose Garden 5* 
Casablanca 
Cat. Turista 3*: Oum Palace 3* 
Cat. Primeira 4*: Kenzi Basma 4* / Idou Anfa 4* / Barcelo 4* / 

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

Mogador City Centre 5*L / Palace D’Anfa 5* 
Cat. Premium 5*: Mogador City Centre 5*L /  

Sheraton Casablanca 5*L 

Os hotéis Barcelo estão catalogados em 4* porém por sua  
excelente qualidade e preço estão em nossa faixa de 5*. 

Notas e Condições:  
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O circuito pode ser realizado em sentido inverso sem que se 

altere o conteúdo do programa. 
- O programa se realiza em roteiro regular compartilhado. 
- A ordem dos serviços pode ser trocada, respeitando o conteú-

do do programa. 
- Os quartos triplos são normalmente quartos duplos mais cama 

adicional (dobrável). Os hotéis de luxo não dispõem. 
- Para os clientes que chegam a Tanger após as 20h00 do pri-

meiro dia o jantar não está incluído. 
- Não nos fazemos responsável caso alguns monumentos a 

serem visitados encontrem-se fechados por festas nacionais ou 
locais, reformas ou horários de culto. 

- Os traslados desde/até o porto Tanger MED (a 45 km de 
Tanger) não estão inclusos e terão suplementos segundo o 
número de passageiros. Por favor, consultar suplemento. 

- 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/america-
nos, porem que a sua inclusão nos tours aumentaria significati-
vamente o custo dos circuitos. No caso de clientes acostumados 
a hotéis de 5* luxo ou Gran luxo, por favor consulte-nos. 

PRAÇA DE JEMMA EL FNAA - MARRAKESH

3 Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Chegadas DOMINGOS
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HOTÉIS 
3* a 5*

Incluindo 8 CAFÉS DA MANHÃ, 
8 JANTARES + 10 VISITAS GUIADAS + 

ENTRADAS AOS MONUMENTOS

Dia 1º Tanger 
• Domingo • Jantar. 
Chegada ao aeroporto ou a estação 
marítima de Tanger. Assistência e 
traslado ao hotel. Alojamento 
Dia 2º Tanger/Xaouen/Volubilis/ 
Ouazzane/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica desta cidade 
junto ao mar e saída até as montan-
has do Rif, onde se encontra a boni-
ta e famosa cidade de Xaouen. Breve 
parada neste povoado de casas bran-
cas com portas de cor azul cobalto. 
Continuação da etapa a cidade 
romana de Volubilis, que já figurava 
nos mapas do séc. IV D.C. Visita 
incluída da área arqueológica situa-
da no centro de uma esplendida pla-
nície e onde se destacam sua coluna-
ta e seus mosaicos. Seguiremos para 
a cidade de Ouazzane onde almoça-
remos (não incluído) e sairemos para 
a cidade imperial de Fez. Alojamento 
em hotel. 
Dia 3º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita durante o dia completo da 
cidade de Fez. Visita das portas 
douradas do Palácio Real, construí-
das pelos mestres em bronze. Visita-
remos a antiga Medina com sua 
Medersa de Bou Anania, a fonte 
Nejjarine uma das mais belas da 
Medina, Mesquita Karaouine que 
acolhe um dos principais centros cul-
turais do Islã e é a sede da Universi-
dade de Fez, e o Mausoléu de Mou-
lay Idriss. Visitaremos o famoso bai-
rro dos curtidores, único no mundo. 
Parada para o almoço (não incluído). 
Pela tarde continuaremos visitando 
Fez, com seus bairros de artesana-

tos divididos por áreas. Alojamento 
no hotel. 
Dia 4º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída a cidade imperial de Meknes. 
Visita da cidade de Moulay Ismail. 
Começamos pelas muralhas com 
suas magnificas portas como Bab 
Mansour. A visita termina no estan-
que de Agdal. Continuação até Ifra-
ne, pequeno povoado montanhoso 
conhecido por sua famosa estação 
de esqui. Após uma breve parada 
continuaremos atravessando as sua-
ves montanhas do meio Atlas, até 
chegar a cidade de Midelt. Tempo 
livre para o almoço (não incluído). 
Continuação por uma bela rota de 
vida berebere. Chegada a Erfoud, 
nos limites do grande deserto do 
Sahara. Jantar e alojamento no hotel. 

OPCÃO NOITE NO DESERTO 
Se você deseja viver uma experiência 
única, lhe recomendamos passar 
uma noite em um acampamento Ber-
bere, junto às mais altas dunas do 
grande deserto do Saara. Chegando 
a Erfoud, tomaremos um 4x4 que 
nos levará por pistas de horizontes 
abertos às altas dunas do Saara. Jan-
tar e noite no acampamento em Jai-
mas Berberes. Na manhã seguinte 
lhes recomendamos que, opcional-
mente, façam um passeio em drome-
dário. 
Dia 5º Erfoud/Tinerghir  
(Gargantas do Todra/ 
”Rota das Kasbahs”/ 
Kella M’Gouna/Ouarzazate 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar 
Saída até a cidade de Tinerghir, 
onde nos dirigiremos às Gargantas 
do Todra. Tempo livre para o almoço 

(não incluído) e continuação a Kella 
M´Gouna, famoso povoado onde se 
cultivam excelentes rosas, aqui come-
çam as rotas das Kasbahs. Com este 
nome se conhecem as fortalezas 
construídas em adobe com torres de 
ameias e adornos de tijolos crus. 
Continuação a Ouarzazate. Jantar e 
alojamento no hotel. 
Dia 6º Ouazazate/Kasbah Ait Ben 
Haddou/Marrakesh 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída até a “Kasbah Taourirt” e visi-
ta do interior onde se destacam os 
aposentos do Paxá, os lugares das 
favoritas. Iremos até a Kasbah de Ait 
Ben Haddou “Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO”, famosa por 
filmes como “Lawrence de Arábia” 
ou “A Joia do Nilo”. Tempo livre para 
o almoço (não incluído). Continua-
ção da viagem de regresso a Marra-
kesh. Jantar e alojamento no hotel 
Dia 7º Marrakesh/Casablanca 
• Sábado • Café da manhã + jantar. 
Visita de meio dia da cidade de 
Marrakesh, que começa pelos jar-
dins de Menara em cujo centro se 
encontra um imenso lago do séc. XII, 
o Minarete de Koutoubia, torre 
gêmea da Giralda de Sevilla. Visita-
remos o Palácio Bahia, exemplo do 
medieval muçulmano, onde se desta-
ca a sala de embaixadores com seu 
teto em forma de barco invertido. À 
tarde saída para a cidade de Casa-
blanca, como não evocar um filme 
mítico estrelado por Humphrey 
Bogart e Ingrid Berman. Jantar e alo-
jamento no hotel. 
Dia 8º Casablanca/Rabat/Tanger 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Visita panorâmica da cidade: Boule-
vard da Corniche, passeio marítimo 
e em seguida a estrada da costa por 
onde se chega a Anfa, para terminar 
no exterior da grande Mesquita de 
Hassan II (opcionalmente se poderá 
visitar o interior da mesma). Saída até 
a cidade Imperial de Rabat, capital do 
Reino de Marrocos desde 1912. A 
visita começa pelo Mechouar do 
Palácio Real. Posteriormente visita-
remos o Mausoléu de Mohamed V, 
a inacabada torre de Hassan e a 
Kasbah dos Oudayas. Tempo livre 
para o almoço (não incluído). Conti-
nuação até chegar a Tanger. Visita 
panorâmica da cidade. Alojamento 
e jantar no hotel. 
Dia 9º Tanger 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto ou estação marítima, para 
pegar seu voo ou ferry de regresso. 
Fim da viagem.
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9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 689 USD

Transporte aéreo 

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


