
Cidades Imperiais 
e Chefchaouen

CASABLANCA | CHEFCHAOUEN | FEZ | VOLUBILIS | 
MEKNEZ | RABAT | MARRAKECH 

09 DIAS | 08 NOITES



Dia 1 | Casablanca
Chegada ao aeroporto de Casablanca. Assistência e 
traslado ao hotel. Check-in e hospedagem. 
Opcional: Fast-track no aeroporto.

Dia 2 | Casablanca – Chefchaouen
(340 Km – aprox. 4h50)
Café da manhã no hotel e check-out. Saída para visita 
Casablanca, a capital econômica, passando pelo 
exterior da Mesquita de Hassan II, a Praça Mohamed 
V, o quarteirão Habous e a área residencial de Anfa e 
Corniche. Viagem à Chefchaouen. Chegada, check-in e 
hospedagem.
Opcional: Entrada na Mesquita Hassan II.

Dia 3 | Chefchaouen – Fez 
(197 Km – aprox. 3h40)
Café da manhã no hotel e check-out. Saída para visita 
a Chefchaouen, uma das mais belas cidades do Rife. 
Chefchaouen é conhecida por sua Medina de becos 
sombreados, casas brancas com portas azul-turquesa.  
Após visita, saída em direção a Fez. Chegada, check-in 
e hospedagem.

Dia 4 | Fez
Café da manhã no hotel. Saída para visita de dia 
inteiro à Fez, passando pelos principais pontos como 
a famosa Medina, com mais de mil anos, a Mesquita 
Karaouine, o Palácio Real, o Museu de Armas e outros 
pontos de interesse. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 5 | Fez – Volubilis – Meknez – Rabat 
(260 Km – aprox. 3h40)
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em direção a 
Volubilis para visita as ruínas romanas. Chegada à capital 
Ismailia, famosa pelo portão de Bab Mansour. Após visita, 
continuação a Rabat, capital administrativa do reino. 
Chegada ao hotel, check-in e hospedagem.

Dia 6 | Rabat – Marrakech
(324 Km – aprox. 3h30)
Café da manhã no hotel e check-out. Saída para passeio 
por Rabat, visita às Ruínas de Chellah, Mesquita La Tour 
Hassan e outros pontos de interesse. Em seguida, viagem 
para Marrakech. Chegada ao hotel, check-in e 
hospedagem.

Dia 7| 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 8 | Marrakech
Café da manhã no hotel. Saída para passeio de carruagem 
aos Jardins de Marrakech Menara e ao Jardim Majorelle. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia  9 |Marrakech 
Café da manhã no hotel e check-out. Em horário 
determinado, traslado ao aeroporto para embarque no 
voo de retorno (não incluído). Fim dos serviços. 

Chefchaouen



Temporadas: 
Baixa temporada: 05 janeiro a 29 fevereiro; 21 maio 
a 31 agosto; 01 novembro a 24 dezembro

Alta temporada: 01 março a 20 maio / 01 setembro 
a 31 outubro 

Forma de pagamento:
Entrada a vista de 30% e saldo em até 5x s/ juros nos
cartões de crédito (Visa, Mastercard, Amex e Elo).

Incluído neste programa: 
• 8 noites de hospedagem com café da manhã diário; 
• Minivan com motorista, conforme programa;
• Guia em espanhol ou português (mediante 

disponibilidade), conforme o programa;
• Passeio de carruagem em Marrakech;
• Entradas aos monumentos mencionados no 

programa; 
• Taxas de estadia;
• Kit de viagem Mercatur Premium.

Observações importantes:
• Valores vigentes para viagens realizadas até 

outubro 2023, 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);

• Recomendamos sempre ter certificado 
internacional da vacina da febre amarela;

• Check-in: a partir das 14h00; 
• Check out: até às 11h00.

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.

Fez

Mesquita Hassan II



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)

Rabat
Sofitel Jardins des Roses

(Superior Room)
Sofitel Jardins des Roses

(Luxury Room)

Marrakech
Les Jardins de la Koutoubia

(Patio Room)
Naoura Barriere
(Deluxe Room)

Hotelaria prevista ou similar:

Valores em euros, por pessoa, a partir de:

Baixa Temporada Alta Temporada

Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2

Duplo 2395 3015 2540 3035

Suplemento 
Single

1160 1765 1280 1810

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. 
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Opcional Valor

Entrada na Mesquita Hassan II Sob consulta

Valores dos opcionais, em euros, por pessoa:
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