
20/09/2019 

 

 

06 noites, incluindo: 
 

 02 (01+01) noites em Casablanca no hotel Mogador Marina, 02 noites em Fez no hotel L’Escale, 01 noite em Rabat  

no hotel Helnan Chellah e 01 noite em Marrakesh no hotel Adam Park, com meia pensão 

Traslado de chegada e partida em Casablanca 

Passeios regulares conforme indicado no itinerário Seguro viagem April Max 100 

Carro deluxe com ar condicionado e motorista durante toda a programação 

Guia acompanhante falando Espanhol 

Taxas aos monumentos e carregadores de malas nos hotéis  

INÍCIO EM CASABLANCA 
 

Dbl Sgl 

29 de Dezembro 1743 2043 

Descritivo, clique aqui 

 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$28. 

REVEILLON NO MARROCOS 
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29 Dec - Casablanca 

Chegada, recepção e traslado ao hotel, check-in, jantar e alojamento. 

30 Dec - Casablanca - Fez 

Café da manhã hotel. Saída para visitar a capital econômica do reino, visita do bairro Habbous, o Palacio Real (vista exterior), a 
praça Mohamed V, o bairro residencial de Anfa, a Corniche de Ain Diab e a visita externa da mesquita Hassan II. Almoço em 
restaurante local e saída para Fez. Chegada, check-in no hotel, jantar e alojamento. 

31 Dec – Fez  

Café da manhã no hotel, Dia inteiro dedicado a visitar Fez, a capital espiritual do reino: visitaremos Borj sul, o Palacio Real 
(vista exterior), Bab Boujloud, a Fuente de Nejjarine, a Mesquita de Medersa Bouanania e Qaraouiyine. Almoço em restaurante 
local e continuação da visita a praça judía r os zocos. Final da tarde, jantar especial com espectáculo no restaurante local para 
celebrar o Ano Novo de maneira tradicional com música marroquina e um lindo espetáculo. A última hora da tarde, regresso 
ao hotel, alojamento. 

01 Jan - Fez - Meknes - Rabat 

Café da manhã no hotel e traslado a Meknes, a capital de Ismailia, conhecida por seus longos muros de 40 kilómetros, visita de 
Bab Mansour, a Medina. Seguimos a viagem até Volubilis, chegada e visita as ruínas de Romain. Continuação até Rabat, chega-
da e almoço em restaurante local. Despois do almoço visitaremos a capital administrativa, o Palacio Real (vista exterior), o 
Mausoleo de Mohamed V e Hassan II, finalmente a Torre Hassan. Depois traslado ao hotel, check-in no hotel, jantar e aloja-
mento. 

02 Jan - Rabat - Marrakech 

Café da manhã no hotel e traslado a Marrakech. Chegada a cidade conhecida como a pérola do sul, fundada pelos almorávi-
des no fim do século XI, almuoço em restaurante local. Depois visitaremos os jardins Majorelle, a Mesquita Koutoubia, o Pala-
cio Bahía e as Tumbas Saadianas. Ao final da tarde conheceremos a praça Djamaa El Fna. Traslado ao hotel, check-in, jantar e 
alojamento. 

03 Jan - Marrakech - Casablanca 

Café da manhã no hotel e saída para Casablanca. Chegada, check in no hotel, jantar e alojamento. 

04 Jan - Casablanca  

Café da manhã hotel e traslado com assistência ao aeroporto de Casablanca. Fim dos nossos serviços.. 


