Marrocos Imperial TOP

08 dias | 07 noites

Casablanca, Rabat, Tânger, Chefchaouen, Meknes, Volubilis,
Fez, Midelt, Erfoud, Merzouga, Erfoud, Todra, Ouarzazate,
Ait benhaddou e Marrakech

Dia 1 | Casablanca

Dia 5 | Rabat - Marrakech (330km)

Chegada ao aeroporto de Casablanca. Traslado ao
hotel e check-in. Jantar opcional. Hospedagem.

Café da manhã no hotel. Visita da Capital
Administrativa: Visita do Palácio Real (Mechouar),
Jardim Ouadayas e Kasbah, Mausoléu Mohamed V,
Mesquita da Torre Hassan. Almoço opcional.
Continuação para Marrakesh. Chegada ao hotel e
check-in. Jantar opcional. Pernoite no hotel.

Dia 2 | Casablanca - Fez (300 km)
Café da manhã no hotel. Visita da Capital
Econômica: o bairro Habous, o Palácio Real, a
praça Mohamed V, a área residencial de Anfa e a
parte externa da Mesquita Hassan II. Almoço
opcional. Partida para a cidade de Fez. Chegada
ao hotel e check-in. Jantar opcional.
Hospedagem.

Dia 3 | Fez
Café da manhã no hotel. Dia inteiro dedicado à
visita da capital espiritual: a Medina Medieval e
seus souks, o Palácio Real, Attarine ou Bou
Anania Medersa, a fonte Nejjarine e a parte
externa do mausoléu de Moulay Idriss e da
mesquita de Karaouine. Almoço opcional. À
tarde, continuação da visita aos souks. Jantar
opcional. Hospedagem.

Dia 4 | Fez –Volubilis - Meknez Rabat (260km)
Café da manhã no hotel. Saída para Meknes, no
caminho parada para uma vista panorâmica da
cidade sagrada de Moulay Driss e visita as ruínas
romanas de Volubilis. Continuação para Meknes,
capital da Ismaília. Amoço opcional. Visita a
Meknes, que tem as maiores muralhas do
Marrocos (40 km), o
famoso portão de Bab Mansour, os estábulos
reais e o bairro judeu. Continuação para Rabat.
Chegada ao hotel e check-in. Jantar opcional.
Hospedagem.

Dia 6 | Marrakech
Café da manhã no hotel. Visita de dia inteiro a
Marrakech, a segunda cidade imperial mais antiga,
chamada “a pérola do sul”. A visita histórica inclui
o Jardim Menara, os túmulos saadianos, o Palácio
da Bahia, o Koutoubia e o Museu Dar Si Said.
Almoço opcional. À tarde, visita aos mercados e
artesanatos. Visita à famosa Praça Jemaa El-Fna,
com entretenimento ininterrupto. Retorno ao
hotel. Jantar opcional com show. Hospedagem.

Dia 7 | Marrakech
Café da manhã no hotel. Visita da palmeral de
Marrakech. Almoço opcional em um restaurante
marroquino na Medina. À tarde, visita ao Jardim
Majorelle e o
Museu YSL. Retorno ao hotel. Jantar opcional em
um restaurante diferente. Hospedagem.

Dia 8 | Marrakech
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado com
assistência ao aeroporto de Marrakech para retorno
a cidade de origem.

Incluído neste programa:

Observações importantes:

• 07 noites de hospedagem em hotéis 5*
Premium;
• Café da manha diário;
• Transporte em minivan de luxo durante o
roteiro, com motorista em inglês ou espanhol
• Guia acompanhante
• Entrada para os monumentos descritos no
programa
• Fast track no aeroporto de chegada e saída
• Taxas de estadia.

• Valores vigentes para viagens realizadas até
outubro 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.

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.

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 28
fvereiro 2021 / 01 junho 2021 a 31 agosto
2021
• Alta temporada: 21 dezembro 2020 a 04
janeiro 2021 / 01 março 2021 a 31 maio 2021
/ 01 setembro 2021 a 31 outubro 2021

Hotelaria prevista:
Cidade

Hotéis

Casablanca

Sofitel Tour Blanche (Quarto clássico)

Fez

Sahrai (Quarto padrão)

Rabat

Sofitel jardins des roses (quarto superior)

Marrakech

Sofitel Lounge & Spa (quarto superior)

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

Baixa temporada

Alta temporada

Início

sexta-feira e
sábado

Demais dias

sexta-feira e
sábado

Demais dias

Duplo

2527

2580

2667

2726

Single

4656

4763

4934

5054

Opcionais

Jantar com show em um
restaurante em Marrakec

60

Passeio de Camelo no Palmeiral (1
hora e meia, min 4pax)

33

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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