Cidades Imperiais, Chefchaouen
e Deserto
Sob o sol da Toscana.
Gastronomia e10aventura
dias | 09 noites
Casablanca, Chefchaouen, Fez, Volubilis, Meknez,
Rabat e Marrakech

Dia 1 | Casablanca
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado
privado ao hotel. Check in e hospedagem.

Dia 2 | Casablanca – Chefchaouen
(420km)
Café da manhã no hotel. Visita a capital
econômica: o Mercado Central, o bairro Habous,
Palácio Real, a praça Mohamed V, a área
residencial de Anfa e a parte externa da Mesquita
Hassan II. Saída a Chefchaouen. Chegada ao
hotel, check in e hospedagem.

Dia 3 | Chefchaouen – Fez (250km)
Café da manhã no hotel. Saída para visita de
Chauen ou Chefchaouen em Berebere, uma das
mais belas cidades do Rif. Chefchaouen é
conhecida por sua Medina de becos sombreados,
casas brancas com portas azul-turquesa, janelas
de ferro forjado e telhados cobertos. Os souks
estão decorados com os vestidos de seus
habitantes. Almoço (livre) e saída a Meknez,
famosa pelo seu mais belo portão, o Portão de Bab
Mansour. Viagem a Fez. Chegada ao hotel, check
in e hospedagem.

Dia 4 | Fez
Café da manhã no hotel. Saída para visita a cidade
imperial mais antiga do Marrocos. O passeio
inclui a sua famosa Medina, Mesquita Karaouine,
Palácio Real e Museu de armas. Retorno ao
hotel. Hospedagem.

Dia 5 | Fez – Midelt – Erfoud –
Merzouga (477km)
Café da manhã no hotel. Saída até Erfoud
passando pela cidade de Ifrane, estação de esqui
que lembra uma pequena aldeia da Suíça e Azrou,
importante centro comercial do país. Segue a
Erfoud, ao largo do vale do Ziz e depois a
Merzouga em carro 4x4. Chegada, check in, jantar
e hospedagem no deserto.

Dia 6 | Merzouga – Erfoud – Tinghir –
Todra – Ouarzazate (375km)
Café da manhã. Saída a Tinghir e visita ao Canyons
de Todra. Almoço (opcional) em restaurante aos pés
dos Canyons. Saída a Ouarzazate, através da estrada
dos Mil Kasbahs, passando por EL Kelaa de Mgouna
e a Vila de Skoura. Chegada ao hotel, check in,
jantar e hospedagem.

Dia 7 | Ouarzazate – Marrakech
(230km)
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica a cidade
de Ouarzazate. Após, saída a Marrakech. Chegada,
almoço (livre), restante do dia livre. Hospedagem.

Dia 8 | Marrakech
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer a
segunda cidade imperial mais antiga chamada “a
pérola do sul”. O passeio inclui o Palácio Bahia, os
Túmulos Saadianos, a Koutoubia e o Museu Dar Si
Said. Em seguida, caminhada pela Praça Djemaa El
Fna, a belíssima Medina e outros pontos de
interesse. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 9 | Marrakech
Café da manhã no hotel. Saída de carruagem para
visita aos Jardins de Marrakech, Menara e Majorele.
Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 10 | Marrakech
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto com
assistência para embarque no voo de retorno. Final
dos serviço.

Incluído neste programa:
• 09 noites de hospedagem;
• Café da manhã diário;
• Regime de meia pensão em Merzouga e
Ait Benhaddou;
• Carro/ minivan com motorista durante o
programa;
• Guia em espanhol/ português durante o
programa;
• Traslado em 4x4 de Erfoud a Merzouga,
in/out;
• Passeio de camelo no deserto;
• Entradas aos monumentos mencionados
no programa;
• Kit de viagem Mercatur Premium.

Não inclui neste programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Passagens aéreas internacionais e domésticas;
Assistência viagem;
Taxas aeroportuárias;
Despesas com documentação;
Vistos consulares e passaporte;
Excesso de bagagem;
Antecipação no horário de chegada (early
check in);
Prorrogação no horário de saída (late check
out);
Refeições e bebidas não mencionadas;
Passeios e excursões sugeridas e/ou
opcionais;
Entradas aos locais de visitação durante os
passeios e excursões sugeridas e/ou
opcionais;
Extras de caráter pessoal como: lavanderia,
telefonemas, bebidas, alimentação extra,
gorjetas e tudo que não estiver mencionado
como incluído no roteiro.

Observações importantes:
• Valores vigentes para viagens realizadas até
dezembro 2021, com base em duas pessoas
viajando juntas;
• Caso não haja disponibilidade nos hotéis
citados, realizaremos nova cotação com opções
similares;
• É de responsabilidade do viajante possuir a
documentação adequada conforme destino de
viagem (passaporte/identidade, conforme
exigências do país, vistos de entrada e
permanência, vacinas necessárias e assistências
de viagem obrigatórias).
• Obrigatório certificado internacional da vacina
da febre amarela.

Marrocos e o COVID-19:
•
•
•

Necessário ter reserva de hotel confirmada;
Teste PCR negativo de Covid-19 com até 48
horas de antecedência do embarque;
preencher um formulário de saúde, levando-o
impresso para apresentar na chegada
(http://www.onda.ma/form.php)

Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x
s/ juros nos cartões de crédito (Visa,
Mastercard, Amex e Elo).

Temporadas:
• Baixa temporada: 01 novembro 2020 a 20
dezembro 2020 / 05 janeiro 2021 a 29 fevereiro
2021 / 21 maio 2021 a 31 agosto 2021 / 01
novembro 2021 a 24 dezembro 2021
• Alta temporada: 01 março 2021 a 20 maio 2021
/ 01 setembro 2021 a 31 outubro 2021

Hotelaria prevista:
Cidade

Opção 1

Opção 2

Casablanca

Sofitel Tour Blanche / Classic Room

Four seasons / Deluxe Room

Chefchaouen

Lina Ryad & Spa / Junior Suite

Lina Ryad & Spa / Junior Suite

Fez

Hotel Sahrai / Standard Room

Palais Faraj / Deluxe Room

Merzouga

Merzouga Luxury Desert Camps /
Deluxe tent

Merzouga Luxury Desert Camps /
Deluxe tent

Ait Benhaddou

Ksar Ighnda / Superior room

Ksar Ighnda / Superior room

Marrakech

Les Jardins de la Koutoubia / Patio
Room

Naoura Barriere / Deluxe Room

Valores em euros, por pessoa, a partir de:
Ano

Saídas

Duplo

Single

Baixa temporada

2700

3781

Alta Temporada

3012

4224

Baixa temporada

3482

4616

Alta Temporada

3243

4669

Opção 1

Opção 2

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a
disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas,
categorias de hotéis e valores. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.
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