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06 noites, incluindo: 

 

 01 noite em Rabat no hotel Le Diwan Mgallery, 01 noite em Fez no hotel Barcelo Fes Medina, 01 noite em  

Merzouga no hotel Tombouctou, 01 noite em Ouarzazate no hotel Ksa Ighnda e 02 noites em Marrakesh no  

hotel Les Jardins De l’Agdal, com café da manhã 

Traslado de chegada e partida em Casablanca 

Passeios conforme indicado no itinerário  Seguro viagem April Max 100 

Carro deluxe com ar condicionado e motorista durante toda a programação 

Guia acompanhante falando Espanhol ou Português, dependendo da disponibilidade 

Taxas aos monumentos conforme programa  

CARNAVAL NO MARROCOS’2020 

INÍCIO EM CASABLANCA 
 

Dbl Sgl 

20 de Fevereiro 1974 2274 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  
 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 

 Taxa IRRF, sob consulta. 
 Seguro válido para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$35. 

Descritivo, clique aqui 



20/09/2019 

 

 

 

 

20 Fevereiro – Casablanca / Rabat:  

Chegada ao aeroporto de Casablanca, seja bem-vindo pelo seu guia de língua portuguesa e transfira em luxo ônibus com 

motorista. Hora de visitar a capital econômica do país, visita à cidade, incluindo: Mohammed V quadrado e bairro Habbous. 

Mesquita Hassan II (Entrada), Ain diab corniche, depois transfira para Rabat para check-in e pernoite. 

21 Fevereiro—Rabat / Fez 

Café da manhã no hotel. Saída para visita à capital administrativa do Reino, city tour incluindo o Palácio Real (Mechouar), o 

Oudayakasbah, Mausoléu Mohamed V, Torre Hassan (século XII). Partida para Fez, a capital espiritual do país, visita da medi-

na, a fonte Nejjarine e a mesquita Karaouiyine, depois fazendo compras nos souks e na nova medina. Check in no hotel e 

pernoite. 

22 Fevereiro—Fez / Midelt / Erfoud / Merzouga 

Café da manhã no hotel. Saída para Erfoud, passando por Ifran, a pequena Suiça da África, depois seguimos para Midelt no 

coração das montanhas do Atlas. Continuação para Erfoud. Chegada, jantar e pernoite sob tendas. 

23 Fevereiro—Merzouga / Tinghir / Todra / Ouarzazate 

Após o café da manhã, saída para Tineghir via Rissani. Visita às ruínas de Ksar Abbad no caminho de Trindad e chegada a 

Todra Georges. Almoço livre. Seguimos para Ouarzazate via El Kelãa M’gouna e o vale Dades. Chegada a Ouarzazate. Acomo-

dação e jantar. 

24 Fevereiro—Ouarzazate / Ait Ben Haddou / Marrakch 

Café da manhã no hotel e saída para Marrakech, visita a Kasbah Taourist para fotos, depois seguimos para a vila de Ait Bem 

Haddou, visita. Continuação até Marrakech, com paradas no caminho para fotos. Chegada, check in e hospedagem. 

25 Fevereiro –Marrakesh:  

Café da manhã no hotel. Hoje o dia será dedicado a explorar a segunda cidade imperial mais antiga depois de Fez. Conheci-

da como a pérola do sul, fundada no final do século XI. A visita histórica inclui a mesquita de Koutoubia, os Menara e o palá-

cio da Bahia (entrada), Saadiens (entrada). Continuação com os souks e a famosa Praça Djemea El Fna para compras. Retorno 

ao hotel. 

26 Fevereiro—Marrakech /Casablanca 

Café da manhã no hotel e saída com destino a Casablanca, chegada no final do dia. Fim dos nossos serviços. 


