
58 MARROCOS POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

DUNAS DE ERFOUD

KASBAH DE AIT BEN HADDOU

MARROCOS

FezlRabat
l

Meknes
l

l

l

Ouarzazate l

Erfoud
l

Mideltl

lAit Ben Hadou l

Kelaa 
M’Gouna

s
Gargantas do Todra

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

lares) em quarto standard com banheira e/ou ducha 
+ 1 noite em acampamento Jaimas Berberes com 
banheiro a partilhar em regime alimentar de meia 
pensão (7 cafés da manhã Buffet e 7 jantares) 

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

- Condutor/guia de língua espanhola mais guia local 
nas cidades que forem preciso (de 2 a 7 pessoas). 

- Guia acompanhante de língua espanhola (além do 
condutor) durante as visitas a partir de 8 pessoas.  

- Visitas indicadas no programa com entradas ao Palá-
cio Bahia em Marrakesh, Kasbah dos Oudaya em 
Rabat; Medersa em Fez, Kasbah de Taourirt em Ouar-
zazate. 

- Assistência em Marrakesh de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- O itinerário publicado corresponde às saídas aos sábados. As 

saídas em outros dias da semana mudam a distribuição das 
noites. Rogamos consultar. 

- O circuito pode ser realizado de modo inverso sem que seja 
alterado 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 delas. 
- A maioria dos hotéis de luxo não dispõe de quartos triplos. 
- Para os clientes com chegadas a Marrocos posteriores às 

20.00, o jantar do primeiro dia 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. 

- 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 / ame-
ricanos, porem a sua inclusão nos tours aumentaria significativa-
mente o custo dos circuitos. No caso de clientes acostumados a 
hotéis de 5* luxo ou Gran luxo, por favor consulte-nos.

DATAS DE SAÍDA (De 1 Dezembro 2019 a 31 Outubro 2020) 
- Saídas MARRAKESH: SÁBADOS e DOMINGOS 
- Saídas CASABLANCA: DOMINGOS  

(rogamos consultar itinerário)

Argélia

Marrocos: 

Marrakesh

Cód. 09214E

Dia 1º Marrakesh 
• Sábado • Jantar. 
Chegada ao aeroporto de  Marra-
kesh. Assistência em espanhol e tras-
lado ao hotel. Alojamento. 
Dia 2º Marrakesh 
• Domingo • 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 o Minarete da Koutou-
bia, torre gêmea da Giralda de Sevil-
ha. Visita do Palácio Bahia, exemplo 
medieval muçulmano, onde se desta-
ca sua sala de embaixadores com seu 
teto em forma de um barco inverti-
do. A visita termina em um lugar 
mágico, a "Praça de Jema el F'naa", 
(Assembleia do povo) Declarada 
Patrimônio da Humanidade. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 3º Marrakesh/Casablanca/ 
Rabat/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Casablanca. Visita pano-
râmica da cidade: Começamos pelo 
Boulevard da Corniche, passeio 
marítimo e em seguida a estrada da 
costa aonde chegaremos a Anfa, 
para terminar no exterior da grande 
Mesquita de Hassan II (opcional-
mente se poderá visitar o interior da 
mesma). Saída até a cidade Imperial 
de Rabat, capital do Reino de Marro-
cos desde 1912. A visita começa 

pelo Mechouar do Palácio Real, que 
alberga a Mesquita “Homens de 
Fez”. Posteriormente visitaremos o 
Mausoléu Mohamed V, a inacabada 
Torre Hassan e a Kasbah dos Ouda-
ya. Tempo livre para o almoço (não 
incluído) e saída para a cidade impe-
rial de Fez. Alojamento no hotel  
Dia 4º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Hoje dedicaremos todo o dia para 
conhecer Fez. Começaremos pelos 
Portões dourados do Palácio Real 
construídas em bronze por mestres 
artesãos. Veremos a antiga Medina 
com sua Medersa Bouanania, a 
fonte Nejjarine, (uma das mais belas 
de Medina) Mesquita Karaouine 
(alberga um dos principais centros 
culturais do Islã e sede da Universida-
de de Fez) e o Mausoléu de Moulay 
Idriss. Pararemos no famoso bairro 
dos curtidores, único no mundo. 
Parada para o almoço (não incluído). 
À tarde, continuaremos visitando 
Fez, com seus bairros artesanais 
divididos por grêmios. Alojamento no 
hotel. 
Dia 5º Fez/Meknes/Midelt/ 
Erfoud/Merzouga  
*INCLUÍDA NOITE NO DESERTO 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para a cidade imperial 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 berbere. Chegada a Erfoud, nos 
limites do grande deserto do Saara. 
Ao chegar tomaremos um 4x4 e por 
estradas desertas nos dirigiremos as 
Dunas do Saara em Merzouga onde 
passaremos uma noite em autênticas 
Jaimas Berberes. Possibilidade de per-
noitar em Jaimas de luxo. Ver quadro 
de preços. 
Dia 6º Merzouga/Erfoud/Tinerhir/ 
Gargantas do Todra/ 
Rota das Kasbahs/Kella M’Gouna/ 
Ouarzazate 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para a cidade de Tinerhir de 
onde nos dirigiremos a uma das pai-
sagens naturais mais bonitas da via-
gem, “As Gargantas do Todra”. 
Tempo livre para o almoço (não inclu-
ído) e continuação para Kella 
M’Gouna, famoso povoado onde se 
cultivam excelentes rosas. Aqui 
começa a “Rota das Kasbahs”, forta-
lezas construídas em adobe com 
torres almenadas, esta rota é uma 

Casablanca

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Marrakesh 
Cat. Turista 3*: Al Kabir 3* / Oudaya 3* / Akabar 3* 
Cat. Primeira 4*: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Nassim 4* / Atlas Asni 4* / 

Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4* 
Cat. Superior 4*/5*: R. Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5*  
Cat. Premium 5*: Royal Mirage Deluxe 5*S /  

Atlas Medina & Spa 5*S / N´fis Le Meridien 5*S / 
Rose Garden 5*S 

Fez 
Cat. Turista 3*: Sofia 4* / Nouzha 3* / Mounia 3*  
Cat. Primeira 4*: Menzegh Zalagh 4* / Across 4* / Royal Mirage 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Ramada 5* / Zalag Park Palace 5* /  

Royal Mirage 4*S 
Cat. Premium 5*: Barcelo Premium / Les Merinides 5*L /  

Atlas Fez 5*L / La Perle de la Medina 5*L 
Erfoud 
Cat. Turista 3*: Tafilalet 3* / Salam 4* 
Cat. Primeira 4*: Palms 4* 
Cat. Superior 4*/5*:Belere 4* / Belere 4*S  
Cat. Premium 5*: Belere 4* / Palms Ines 4*S  
Ouarzazate 
Cat. Turista 3*: Perl Du Sud 3*  
Cat. Primeira 4*: Club Hanane 4*  
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 4*  
Cat. Premium 5*: Berbere Palace 5*L 
Noite deserto: Campamento S/C 

*Noite no Deserto: Se o cliente não deseja pernoitar no 
Acampamento pode dormir no Hotel em Erfoud, desconto de 
45 USD por pessoa. 

HOTÉIS 
3* a 5*L

EXPERIÊNCIA NOITE NO DESERTO

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
7 JANTARES + 10 VISITAS GUIADAS + 

ENTRADAS AOS MONUMENTOS

Itinerário versão SÁBADOS



MARROCOS 59POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

BARRIO DOS CURTIDORES - FEZ

Itinerário 
Chegadas DOMINGOS 

a CASABLANCA 

Dia 1º Casablanca (Domingo) 

Dia 2º Casablanca/Rabat/ 
Fez (Segunda-feira) 

Dia 3º Fez (Terça-feira) 

Dia 4º Fez/Meknes/Midelt/ 
Erfoud/Noite no  
Desierto (Quarta-feira) 

Dia 5º Erfoud/Tinerhir/ 
Gargantas do Todra/ 
“Ruta das Kasbahs”/ 
Kella M´Gouna/ 
Ouarzazate (Quinta-feira) 

Dia 6º Ouarzazate/ 
Kasbah Ait Ben Haddou/ 
Marrakesh (Sexta-feira) 

Dia 7º Marrakesh (Sábado) 

Dia 8º Aeroporto Marrakesh o 
Aeroporto Casablanca 
(Domingo) 

(Solicite itinerário detalhado)

das mais atrativas e solicitadas do 
Marrocos. Continuação a Ouarzaza-
te. Chegada ao hotel e alojamento. 

Dia 7º Ouarzazate/Ait Ben Haddou/ 
Marrakesh 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Visita à Kasbah de Taourirt, antiga 
residência do paxá de Marrakesh. 
Visita do interior onde se destacam 
os quartos paxá, os lugares das favo-
ritas. Saída para um dos pontos for-
tes da viagem, a kasbah de Ait Ben 
Haddou, declarada Patrimônio Mun-
dial pela UNESCO. Construída em 
adobe e caindo ao longo da colina, 
permite observar sua magnificência 
na totalidade. Tempo livre para almo-
ço (não incluído). Continuação da 
viagem de volta a Marrakesh. Aloja-
mento em hotel. 

Dia 8º Marrakesh 
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora prevista traslado ao aeropor-
to de Marrakesh.

Transporte aéreo 

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

Marrocos: 
 (8D/7n)

Dia 1º Marrakesh  
• Quinta-feira • Jantar* 

Chegada ao aeroporto de Marrakesh. 
Assistência em espanhol e traslado ao 
hotel. Alojamento. 

Dia 2º Marrakesh 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 

Visita da cidade de Marrakesh começando 
pelos jardins de Menara em cujo centro se 
encontra um imenso lago do século XII, de 
onde seguiremos para a Mesquita de Kou-
toubia, desde o exterior com seu esplendi-
do minarete. Continuação ao Palácio 
Bahia, residência do antigo visir, para ter-
minar na concorrida "Praça de Jema el 
F'naa", (Assembleia do povo) Declarada 
Patrimônio da Humanidade. Alojamento no 
hotel. 

Dias 3º e 4º Marrakesh 
• Sábado e Domingo • Café da manhã + jantar. 

Dias livre. Situada no centro do país, é a 
mais importante das cidades imperiais. Pos-
sibilidade de realizar excursões opcionais: 
como Vale de Ourika, Essaouira, etc. Aloja-
mento. 

Dia 5º Marrakesh/Casablanca/Rabat/Fez 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 

Saída via Setat até Casablanca. Visita 
panorâmica da cidade: começaremos no 
Boulevard da Corniche até chegarmos ao 
bairro de Anfa e terminar no exterior da 
Grande Mesquita de Hassan II (opcional-
mente 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, para logo visitar o Kasbah dos 
Oudaya. Tempo livre para almoço (não 
incluído) e continuação a cidade de Fez. 
Chegada ao hotel e alojamento. 

Dia 6º Fez 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 

Visita o dia inteiro de Fez. Começaremos 
pelos Portões dourados do Palácio Real 
construídos em bronze por mestres arte-
sãos. Posteriormente subiremos a um mira-
dor para contemplar a muralha e a impres-
sionante Medina. Desceremos para visitar 
a mesma até chegar ao famoso e único 
“Bairro dos Curtidores”. Alojamento no 
hotel. 

Dia 7º Fez/Meknes/Ifrane/Beni Mellal/ 
Marrakesh 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 

Saída para a cidade imperial de Meknes. 
Visita a cidade de Moulay Ismail. Começa-
mos pelas muralhas, com seus magníficos 
Portões como Bab Mansour. A visita termi-
na no estanque de Agdal. Continuação a 
Ifrane, pequeno povoado montanhoso 
conhecido por sua famosa estação de ski. 
Após uma breve parada, saída em direção a 
Beni Mellal passando pela pequena locali-
dade bereber de Azrou e disfrutando de 
bonitas panorâmicas. Continuação para os 
férteis vales de Marrakesh. Alojamento. 

Dia 8º Marrakesh 
• Quinta-feira • Café da manhã. 

Na hora prevista traslado ao aeroporto de 
Marrakesh.

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 705 USD

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

Turista 3*    705 149    729 159    749 169 

Primeira 4*    799 245    855 255    899 269 

Superior 4*/5*    959 305 1.009 355 1.099 375 

Premium 5* 1.275 395 1.379 429 1.440 455

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
Chegadas SÁBADOS e DOMINGOS a MARRAKESH 

Chegadas DOMINGOS a CASABLANCA

Suplementos 
Suplemento Opcional: Noite no Deserto do Saara (por pessoa e noite) 
Por alojamento em Jaima de Luxo (em quarto duplo)........................................ 165 
Por alojamento em Jaima de Luxo (em quarto individual) ................................ 205 

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

Consultar preços a partir de 31 Outubro 2020

Versão QUINTA-FEIRA entrando por MARRAKESH
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