MARROCOS
Saída: 18

SETEMBRO 2020
14 dias e 11 noites

25/09 – MERZOUGA – TINGHIR – OUARZAZATE
Café da manhã. Pela manhã bem cedo, saída para assistir ao nascer do sol sobre
as dunas da arena de Merzouga. Continuação de viagem até Tinghir. Visita aos
canhões de Todgha com rochas de 250 m de altura. Continuação de viagem até
Ouarzazate atraves da rodovia dos 1000 Kasbahs e vale dos Dades, famoso por
suas rosas. Chegada a Ouarzazate para jantar no hotel e hospedagem.

18/09 – PORTO ALEGRE / CASABLANCA

26/09 – OUARZAZATE – MARRAKECH

Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a

Café da mahã. Visita a Kasbah de Taourirt, Tiffeltout e finalente a Kasbah de Ait

Casablanca com conexões.

Benhaddou a fortaleza mais espetacular do sul do Marrocos, que seriviu de
cenário para filmes como Laurence da Arabia. Partida para Marrakech atraves de

19/09 – CASABLANCA

uma belissima paisagem no coração das montanhas de Atlas. Chegada em

Chegada e traslado ao hotel. Jantar e Hospedagem.

Marrakesh. Jantar e alojamento no hotel.

20/09 - CASABLANCA

27/09 - MARRAKECH

Café da manhã. Visita da capital econômica de Marrocos, conhecendo o

Café da manhã. Excursão de dia inteiro a Marrakech, a Segunda cidade imperial

mercado central, o bairro Habus, o Palácio Real, Praça Mohammed V, o Área

mais antiga, conhecida como a Pérola do Sul. A cidade foi fundada pelos

residencial de Anfa e a Mesquita Hassan II. Restante do dia livre. Hospedagem.

Almorávides no final do século XI. A visita histórica inclui Jardins de Menara,
os túmulos Saadia, o Palácio Bahia e o Minarete da Koutoubia. Almoço no hotel.

21/09 - CASABLANCA - RABAT

Na parte da tarde, visita a Mercados e bairros de artesãos com sua variedade

Café da manhã. Continuação de viagem para Rabat. Visita da cidade,

cultural.

incluindo o Palácio Real (Mechouar), O Kasbah Oudaya, o mausoléu de
Mohammed V, e a Torre Hassan. Jantar e hospedagem.

28/09 - MARRAKECH
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos a visita ao Jardim Majorelle e um jardim

22/09 - RABAT - MEKNES – FEZ
Café da manhã. Partida para Meknes, a famosa capital Ismailia conhecida por
suas longas paredes de 40 quilômetros, visita de Bab El Mansour, The Royal
Horse Stables e o Bairro Judeu. A tarde , continuaremos a Cidade sagrada de
Muley ldriss, através das Ruínas da cidade romana de Volubilis, continuação
até Fez. Jantar e hospedagem.

23/09 – FEZ
Café da manhã. Dia inteiro para o passeio pela cidade de Fez, A capital
espiritual de Marrocos. Visita a Medina medieval e sua Medersas: Bouanania
& Attarine, a fonte Nejjarine e a mesquita Karaouine. À tarde, continuamos
com a visita de Fez. Jantar no Hotel. Hospedagem.

24/09 - FEZ – MIDELT - ERFOUD - MERZOUGA

botânico inspirado nos jardins islâmicos.

29/09 – MARRAKECH / ESSAOUIRA/MARRAKESH
Cafe da manha. Manhã livre e saída em direção a Essaouira. Visita deste
povoado de pescadores conhecido como a antiga Modagor e o forte português,
famoso pelo seu artesanato de madeira talhada. Retorno a Marrakesh.

30/09 – MARRAKESH / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado para o aeroporto para embarque
com destino a Porto Alegre com conexões.

01/10 – PORTO ALEGRE
Chegada e ... até a próxima viagem!

Café da manhã. Saída em direção a Erfoud pelas montanhas, passando por
Ifrane. Parada em Azrou, importante centro de artesanato. Continuamos até
Erfoud via Errachidia e o vale de Ziz, salpicado por palmeiras. Contniação até
Merzouga em veiculos 4 x 4 para acomodação em acampamento no deserto.
Jantar e hospedagem em tendas no deserto.
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MARROCOS
VALORES POR PESSOA (DÓLARES)
PARTE AÉREA E TERRESTRE
APTO DUPLO

USD 3600

SUPL INDIVIDUAL

USD 590

TAXAS (embarque e IRFF)

USD 195

FORMAS DE PAGAMENTO
25% de entrada + taxas – restante com boletos bancários divididos até a data de
embarque.
Ou
25% de entrada + taxas e restante em 5 x sem juros no cartão.

HOTELARIA
Casablanca
Rabat
Fez
Merzouga
Ouarzazate
Marrakech

HOTEL KENZI TOWER OU SIMILAR
HOTEL FARAH HOTEL OU SIMILAR
HOTEL PALAIS MEDINA OU SIMILAR
SAHARA LUXURY CAMP OU SIMILAR
HOTEL KSAR IGHNDA OU SIMILAR
HOTEL ADAM PARK OU SIMILAR

VALOR INCLUI:
• Passagem aérea desde Porto Alegre
• 11 noites de hospedagem em hotéis conforme programa com meia pensão
(jantar nos hotéis)
• Traslados e passeios conforme roteiro
• Guia local em espanhol
• Entrada nas atrações conforme descrito no programa
• Seguro saúde
• Guia acompanhante desde Porto Alegre para um grupo de no mínimo 20
pessoas.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
• Passaporte com validade mínima de 6 meses
• Carteira internacional de vacinação contra febre amarela
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