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Marrocos - Cidades Imperiais
Descobrir as cidades Imperiais do Marrocos, é mergulhar num mundo fascinante para os
sentidos, das cores inebriantes aos aromas únicos das especiarias dos Souks, da atmosfera
contagiante das Medinas aos fascinantes encantadores de serpentes. Uma viagem inesquecível e
multicultural.

DIA 1 - (SÁB) - CASABLANCA
Chegada em Casablanca. Formalidades de desembarque e traslado para o hotel. Tempo
livre. Jantar e hospedagem no hotel selecionado.
DIA 2 - (DOM) - CASABLANCA - RABAT
Café da manhã no hotel. Visita de Casablanca, capital econômica do Marrocos, de onde se
destaca o Mercado Central, o Palácio Real, Kasbah Oudaya e ao exterior da Mesquita Hassan II.
De tarde, continuação da viagem para Rabat, capital política e administrativa do país e visita da
cidade, passando pelo Palácio Real, jardim Ouadaya, mausoléu Mohamed V e Torre de Hassan.
Jantar e hospedagem.
DIA 3 - (SEG) - RABAT - MEKNES - FEZ
Café da manhã no hotel e partida a Meknes, capital islâmica, famosa pelos seus 40 km de
muralhas. Visita de Bab El Mansour, das cavalariças reais e do bairro judeu. De tarde, continuação
da viagem para a cidade sagrada de Moulay Idriss e passagem pelas ruínas da cidade romana de
Volubilis que constituía uma posição estratégica para o avanço das legiões de Roma. Continuação
para Fez, a mais antiga das cidades marroquinas. Jantar e hospedagem.
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DIA 4 - (TER) - FEZ

Café da manhã no hotel. Dia dedicado à descoberta de Fez, capital religiosa do Marrocos,
passando pela Medina, Médersa, a Mesquita Karaouine (exterior) e a Praça Nejarine com a sua
magnífica fonte decorada de mosaicos, madeira e estuque esculpidos. De tarde, visita aos
famosos souks de Fez. Jantar e hospedagem.
DIA 5 - (QUA) - FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH
Café da manhã no hotel. Partida para Marrakech, passando pela aldeia berber de Immouzer e
Ifrane, estação de esqui situada no meio de uma vasta clareira no coração de um importante
maciço florestal. Passagem por Beni Mellal, um dos mais importantes centros agrícolas do
Marrocos. Chegada a Marrakech ao final da tarde. Jantar e hospedagem.
DIA 6 - (QUI) - MARRAKECH
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à visita de Marrakech, a "Pérola do Sul", fundada pela
dinastia dos Almorávidas em 1062. A visita passa pelos Jardins Menara, pelos Túmulos
Saadianos, pelo Palácio Bahia,pela majestosa silhueta de Koutoubia e pelo Museu Dar Si Said.
Almoço no hotel. Prosseguimos a visita à cidade, destacando-se a animada praça Jemaa El Fna,
onde o tempo parou na época em que os nômades do sul paravam no local, com os cofres cheios
de preciosidades, e os curiosos se acotovelavam para ver acrobatas, encantadores de serpentes,
dançarinos e contadores de histórias. Regresso ao hotel. Jantar com show. Hospedagem.

2/4

DIA 7 - (SEX) - MARRAKECH - CASABLANCA
Café da manhã no hotel. Manhã livre para um último chá de menta no coração da intrincada
Medina onde o exótico artesanato local é uma tentação para os olhos. Em hora a indicar
localmente partida para Casablanca. Chegada, jantar e hospedagem.
DIA 8 - (SÁB) - CASABLANCA
Café da manhã no hotel. Em horário determinado traslado para o aeroporto. Fim da viagem.

INCLUI:
• Traslados de chegada e saída em Casablanca;
• Hospedagem nos hotéis indicados ou similares;
• 13 Refeições (não inclui bebidas);
• Passeios e serviços descritos no roteiro;
• Transporte com veículo adequado de luxo;
• Guia acompanhante falando espanhol;
• Entradas aos monumentos indicados no programa;
• Serviço de maleteiro de bagagens e informações nos hotéis;
• Taxas e serviços.
HOTÉIS PREVISTOS:
CIDADE
CASABLANCA
RABAT
FEZ
MARRAKECH

HOTEL
MOVENPICK CASABLANCA
GOLDEN TULIP FARAH
RABAT
ZALAGH PARC PALACE
ZALAGH KASBAH

DATAS DE SAÍDA 2017:
Todos os sábados de 4 de fevereiro a 28 de outubro de 2017.

PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES U$ - PARTE TERRESTRE:
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ÉPOCA
FEVEREIRO, JUNHO, JULHO,
AGOSTO E SETEMBRO
MARÇO, ABRIL, MAIO E OUTUBRO

DUPLO
865,00

INDIVIDUAL
1.125,00

905,00

1.185,00

não incluso o IRRF para pagamentos no exterior de 6,38%

OBSERVAÇÕES GERAIS:
• Valores por pessoa em Euros (€) a serem convertidos em Reais (R$) no dia do fechamento do
pacote, sujeitos à reajustes e disponibilidade no ato da reserva;
• É necessário mínimo de 2 participantes para que o roteiro seja iniciado;
• Valores não incluem passagens aéreas, despesas de caráter pessoal, suplementos e itens não
mencionados no itinerário da viagem como incluídos (consulte-nos para maiores detalhes).
MC
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