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10 noites incluindo: 

 02 (01+01) noites em Casablanca, 01 noite em Rabat, 02 noites em Fez, 01 noite em Erfoud, 01 noite em  

Quarzazate, 02 noites em Marrakesh e 01 noite em Essaouira com meia pensão, na categoria selecionada 

Traslados regulares em Casablanca de chegada e partida 

Passeios regulares conforme indicado no itinerário Seguro viagem Coris Vip 100 

Carro deluxe com ar condicionado e motorista à disposição durante toda a programação  

Guia acompanhante falando português ou espanhol, conforme disponibilidade 

Taxas dos monumentos, carregadores de malas e gorjetas 

 

Opcionais (pagos junto à entrada): 

Excursão às dunas de areia de Merzouga em 4x4, em Erfoud (mínimo 04 paxs) U$48 

 Acréscimo para Pensão Completa (inclui jantar Diffa Fantasia) U$269 

Acréscimo para noite Bivoauc nas dunas de Merzouga, em Erfoud (mínimo 02 paxs): 

Comfort = U$131 Dbl e U$159 Sgl  Superior = U$97 Dbl e U$117 Sgl 

 Comfort 4* Superior 5* 

SAÍDAS GARANTIDAS AOS SABADOS  -  2022 Dbl Sgl Dbl Sgl 

01 e 29 Jan + 12 Feb + 09 Apr + 02, 16 e 30 Jul + 13 e 27 Aug + 10 Sep 1693 2076 2491 3125 

15 Jan + 04 e 18 Jun 1625 1987 2314 2889 

26 Feb+12 e 26 Mar+23 Apr+07 e 21 May+24 Sep+08 e 22 Oct 1851 2282 2580 3262 

Hotéis Previstos: 

COMFORT 4* - Casablanca: Indou Anfa | Rabat: Belere | Fez: Royal Mirage Fez | Erfoud: Belere |  

Ouarzazate: Le Berbere Palace (5*) | Marrakesh: Atlas Asni | Essaouira: Atlas Essaouira & Spa (5*) 

SUPERIOR 5* - Casablanca: Kenzi Tower | Rabat: La Tour Hassan | Fez: Fes Marriott Jnan Palace |  

Erfoud: Xaluca (4*) | Ouarzazate: Le Berbere Palace | Marrakesh: Atlas Medina | Essaouira: Le Medina  

Essaouira by M’Gallery  

Descritivo do programa, clique aqui 

Valor do Single calculado para viajar com outras pessoa. Se viajar sozinho, consulte acréscimo.  

 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.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 
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Dia 01 - Sábado - Casablanca: Chegada ao aeroporto de Casablanca, Mohamed V. Boas vindas, assistên-
cia e traslado para o hotel em Casablanca. Acomodação e jantar. 
Dia 02 – Domingo – Casablanca / Rabat: Após café da manhã, encontro com guia local por volta das 
09:30h, visita à Casablanca, capital financeira de Marrocos: a magnífica Mesquita Hassan II, Praças Moha-
med V e das Nações Unidas, o mercado central, Habbous Quarter e a área residencial de Anfa. Caminhada 
pela encosta da praia Aïn Diab. Almoço livre. Saída para Rabat, a cidade imperial branca, visita à capital ad-
ministrativa de Marrocos e seus pontos turísticos, Torre Hassan, o esplêndido Mausoléu Mohamed V, a Kas-
bah dos Oudaias e a Medina. Acomodação e  jantar. 
Dia 03 – Segunda-feira – Rabat / Meknes / Fez: Após café da manhã, saída para Fez onde haverá a vi-
sita às Ruínas Romanas de Volubilis e a cidade sagrada de Moulay Idriss. Continuação para Meknès. Almoço 
livre. Visita à cidade formalmente conhecida como a Versailles Marroquina, fundada no final do século XVII 
por Moulay Ismail. Visita aos pontos turísticos de Meknès: Bab Mansour, a porta para a cidade imperial e o 
portão mais preservado de Marrocos, Hari Souani e a Medina antiga. Chegada em Fez. Acomodação e jantar. 
Dia 04 – Terça-feira – Fez: Após café da manhã, saída para tour de dia inteiro pelos pontos turísticos de 
Fez, a mais antiga cidade cultural e espiritual do Marrocos, visita à Medina medieval, às medersas, à mesqui-
ta Karaouine e a famosa fonte Nejjarine. Almoço livre. Continuação da visita pela Medina antiga, onde pode-
remos ver diversos artesões ainda trabalhando na antiga tradição oriental. Retorno para o hotel e jantar. 
Dia 05 – Quarta-feira – Fez / Midelt / Erfoud: Após café da manhã, saída para Midlet via Azrou. Almoço 
livre. Passaremos pelo rio Ziz e uma série de vilarejos fortificados. Chegada a Erfoud, acomodação e jantar. 
Opcional: Tour de 4x4 às dunas de Merzouga. 
Dia 06 – Quinta-feira –Erfoud / Tineghir / Ouarzazate: Após café da manhã, saída para Tineghir via 
Rissani. Visita às ruínas de Ksar Abbad no caminho de Tinjdad e chegada a Todra Georges. Almoço livre. Se-
guimos para Ouarzazate via El Kelãa M’gouna e o vale Dades. Chegada a Ouarzazate. Acomodação e jantar. 
Dia 07 – Sexta-feira –Ouarzazate / Aït Benhaddou / Marrakesh: Após café da manhã, visita a Ouarza-
zate e as Kasbahs de Tifoult e Taourirt (fortalezas). Em seguida saída para o vilarejo de Aït Ben Haddou. Al-
moço livre. Visita às ruínas das antigas Kasbahs. Continuamos a viagem para Marrakesh via Tiz-In-Tichka e 
Tadder. Chegada, acomodação e jantar. 
Dia 08 – Sábado –Marrakesh: Após café da manhã, tour de dia inteiro em Marrakesh, visitaremos as tum-
bas Saadianas, a Mesquita Koutoubia, o palácio Bahia e os jardins Menara. Almoço livre. No período da tar-
de, visita aos mercados tradicionais (souks), às sinuosas e estreitas ruas e à praça Djemaa El Fna. Retorno 
ao hotel e jantar. 
Opcional: O jantar Diffa Fantasia será servido nas tendas marroquinas do famoso restaurante “Chez Ali”, 
enquanto se aprecia apresentações de camelos e cavalos, dança folclórica e dança do ventre. 
Dia 09 – Domingo – Marrakesh / Essaouira: Após café da manhã, sairemos com destino a Essaouira. 
Almoço livre. Visita panorâmica da cidade. Chegada, acomodação e jantar. 
Dia 10 – Segunda-feira – Essaouira / Oualidia / Casablanca: Após café da manhã saímos com destino 
a Casablanca ao longo da costa do Atlântico via El Jadida com visita panorâmica e parada em Oualidia. Al-
moço livre. Acomodação, jantar e pernoite. 
Dia 11 – Terça-feira – Casablanca: Após café da manhã, traslado para o aeroporto de Casablanca, Moha-
med V para o voar  de volta ao Brasil.  


