06/02/2020

CIDADES IMPERIAIS saída de Casablanca
07 noites, incluindo:
02 noites em Casablanca, 01 noite em Rabat, 02 noites em Fez e 02 noites em Marrakesh
nos hotéis escolhidos com meia pensão
Traslados regulares em Casablanca na chegada e partida
Passeios regulares conforme indicado no itinerário
Seguro viagem April Vip 100
Carro deluxe com ar condicionado e motorista à disposição durante toda a programação
Guia acompanhante falando português ou espanhol, conforme disponibilidade
Taxas aos monumentos e carregadores de malas e gorjetas
COMFORT 4*

SUPERIOR 5*
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SAÍDAS GARANTIDAS AOS SÁBADOS - 2020

Hotéis categoria CONFORT 4*
Casablanca: Hotel Indou Anfa | Rabat: Hotel Belere |
Fez: Hotel Royal Mirage Fes | Marrakesh: Hotel Atlas Asni
Hotéis categoria SUPERIOR 5*
Casablanca: Hotel Kenzi Tower | Rabat: Hotel La Tour Hassan |
Fez: Hotel Fez Marriott Jnan Palace | Marrakesh: Hotel Atlas Medina & Spa
Opcionais (pagos junto à entrada):
Jantar Diffa Fantasia U$62
Acréscimo para Pensão Completa U$144
 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
 Preços não são válidos para Feriados e Congressos
 Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$40.
Descritivo do programa, clique aqui

06/02/2020

CIDADES IMPERIAIS saída de Marrakesh
Pacote de 7 noites, incluindo:
04 noites em Marrakesh, 01 noite em Rabat, 02 noites em Fez nos hotéis escolhidos com meia pensão
Traslados regulares em Marrakesh na chegada e partida
Passeios regulares conforme indicado no itinerário
Seguro April Vip 100
Carro deluxe com ar condicionado e motorista à disposição durante toda a programação
Guia acompanhante falando português ou espanhol, conforme disponibilidade
Taxas aos monumentos e carregadores de malas e gorjetas
COMFORT 4*

SUPERIOR 5*
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SAÍDAS GARANTIDAS AOS SÁBADOS - 2020

Hotéis categoria CONFORT 4*
Casablanca: Hotel Indou Anfa | Rabat: Hotel Belere |
Fez: Hotel Royal Mirage Fes | Marrakesh: Hotel Atlas Asni
Hotéis categoria SUPERIOR 5*
Casablanca: Hotel Kenzi Tower | Rabat: Hotel La Tour Hassan |
Fez: Hotel Fez Marriott Jnan Palace | Marrakesh: Hotel Atlas Medina & Spa
Opcionais (pagos unto à entrada):
Jantar Diffa Fantasia U$62
Acréscimo para Pensão Completa U$144
 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
 Preços não são válidos para Feriados e Congressos
 Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$40.

Descritivo do programa, clique aqui

06/02/2020

CIDADES IMPERIAIS - saída de CASABLANCA

Dia 01 – Sábado – Casablanca: Chegada ao aeroporto de Casablanca, Mohamed V. Boas vindas, assistência e traslado para o
hotel em Casablanca. Acomodação, jantar e pernoite.
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 Mohamed V e das Nações Unidas, o mercado
central, Habbous Quarter (Medina de Casablanca) 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 administrativa de Marrocos e seus pontos turísticos,
Torre Hassan, o esplêndido Mausoléu Mohamed V, a Kasbah dos Oudaias e a Medina. Jantar e pernoite.
Dia 03 – Segunda-feira – Rabat / Meknes / Fez: Após café da manhã, saída para Fez onde haverá a visita às Ruínas Romanas
de Volubilis. Continuação para Meknès. Almoço livre. Visita à cidade formalmente conhecida como a Versailles Marroquina,
fundada no final do século XVII por Moulay Ismail. A 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. Jantar e pernoite.
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 mesquita Karaouine e a famosa fonte Nejjarine. Almoço livre. Continuação da visita pela Medina antiga, onde poderemos ver diversos artesões ainda trabalhando na
antiga tradição oriental. Retorno para o hotel, jantar e pernoite.
Dia 05 – Quarta-feira – Fez / Beni-Mellal / Marrakesh: Após café da manhã, saída para Marrakesh atravessando a região do
médio Atlas e passando por Immouzer Du Kander, Azrou e Ifrane onde encontraremos um charmoso resort de esqui no coração de uma magnifica floresta de cedro. Parada em Beni-Mellal para aproveitar um momento de relaxamento. Almoço livre. Continuação para Marrakesh e aos poucos iremos notar a terra vermelha do pais contrastando com o céu azul claro e
suas eternas palmeiras verdes. Jantar e pernoite.
Dia 06 – Quinta-feira – Marrakesh: Após café da manhã, tour de dia inteiro em Marrakesh, a segunda cidade imperial mais
antiga conhecida como a «Pérola do Sul», visitaremos as tumbas Saadianas, a Mesquita Koutoubia, o palácio Bahia e os jardins Menara. Retorno para o hotel e almoço. No período da tarde, visita aos mercados tradicionais (souks), às sinuosas e estreitas ruas e à praça Djemaa El Fna. Pernoite no hotel.
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 07 – Sexta-feira – Marrakesh / Casablanca: Após café da manhã, lazer e descanso para um mergulho final na atmosfera
de Marrakesh, utilizando a piscina e outras estruturas do hotel. Almoço livre. Pela tarde, saída para Casablanca. Jantar e pernoite.
Dia 08 – Sábado – Casablanca: Após café da manhã, traslado para o aeroporto de Casablanca, Mohamed V para o voo de
retorno. Suporte para os procedimentos de embarque.

06/02/2020

CIDADES IMPERIAIS - Saída de MARRAKESH
Dia 01 – Sábado – Marrakesh: Chegada ao aeroporto de Marrakesh Menara. Boas vindas, assistência e traslado para o hotel
em Marrakesh. Acomodação, jantar e pernoite.
Dia 02 – Domingo – Marrakesh / Casablanca / Rabat: Após café da manhã, traslado até Casablanca e encontro com o seu
guia local para visitas à Casablanca, capital financeira de Marrocos: a magnífica Mesquita Hassan II, Praças Mohamed V e das
Nações Unidas, o mercado central, Habbous Quarter (Medina de Casablanca) 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 administrativa de Marrocos e seus pontos turísticos, Torre Hassan, o esplêndido Mausoléu Mohamed V, a Kasbah dos Oudaias e a Medina. Jantar e
pernoite.
Dia 03 – Segunda-feira – Rabat / Meknes / Fez: Após café da manhã, saída para Fez onde haverá a visita às Ruínas Romanas
de Volubilis. Continuação para Meknès. Almoço livre. Visita à cidade formalmente conhecida como a Versailles Marroquina,
fundada no final do século XVII por Moulay Ismail. A 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. Jantar e pernoite.
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 mesquita Karaouine e a famosa fonte Nejjarine. Almoço livre. Continuação da visita pela Medina antiga, onde poderemos ver diversos artesões ainda trabalhando na
antiga tradição oriental. Retorno para o hotel. Jantar e pernoite.
Dia 05 – Quarta-feira – Fez / Beni-Mellal / Marrakesh: Após café da manhã, saída para Marrakesh atravessando a região do
médio Atlas e passando por Immouzer Du Kander, Azrou e Ifrane onde encontraremos um charmoso resort de esqui no coração de uma magnifica floresta de cedro. Parada em Beni-Mellal para aproveitar um momento de relaxamento. Almoço livre.
Continuação para Marrakesh e aos poucos iremos notar a terra vermelha do pais contrastando com o céu azul claro e suas
eternas palmeiras verdes. Jantar e pernoite.
Dia 06 – Quinta-feira – Marrakesh: Após café da manhã, tour de dia inteiro em Marrakesh, a segunda cidade imperial mais
antiga conhecida como a «Pérola do Sul», visitaremos as tumbas Saadianas, a Mesquita Koutoubia, o palácio Bahia e os jardins Menara. Retorno para o hotel e almoço. No período da tarde, visita aos mercados tradicionais (souks), às sinuosas e estreitas ruas e à praça Djemaa El Fna. Pernoite no hotel.
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 07 – Sexta-feira – Marrakesh: Após café da manhã, excursão de meio dia ao Vale de Ourika. Almoço livre. Tarde livre
para lazer e descanso na atmosfera da cidada, utilizando a piscina e outras estruturas do hotel. Jantar e pernoite.
Dia 08 – Sábado – Marrakesh: Após café da manhã, traslado para o aeroporto de Marrakesh Menara para o voo de retorno.
Suporte para os procedimentos de embarque.

