
        

 

 

Dia 9: Marrakesh / Essaouira 
Saída pela manhã para cidade de pescadores de Essaouira com almoço opcional em 

restaurante local. Retorno à Marrakesh, jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 10: Essaouira / Safi / El Jadida / Casablanca 
Saída para Safi, uma antiga fortaleza portuguesa. Depois, continuação até Oualidia. 

Almoço opcional em restaurante local de El Jadida com vista para sua baía. O tou 

continua com visitas às belezas e El Jadida. Chegada em Casablanca, jantar e pernoite 

no hotel. 

 

Dia 11: Casablanca 
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto. 

Dia 1: Casablanca 
Chegada e recepção no aeroporto Mohammed V. Traslado ao hotel para check-

in, jantar e pernoite. 

  

Dia 2: Casablanca / Rabat 
City tour pela cidade:  mercado central, o distrito Habous, o Palácio Real, a Praça 

Mohammed V, a área residencial de Anfa e os entornos da Mesquita Hassan II. 

Almoço opcional em um restaurante de frente para o mar. Continuação para 

Rabat para um city tour que inclui o Palácio Real (Mechouar), o Kasbah do 

Oudaias, o mausoléu Mohammed V e a Torre Hassan. Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 3: Rabat / Meknes / Fez 
Saída para Meknes, famosa pela sua imponente muralha. Visita ao Bab El 

Mansour, aos estábulos reais e ao bairro judeu. Após almoço opcional em um 

restaurante local, continuação para a cidade sagrada de Moulay Idriss, por meio 

das ruinas da cidade romana de Volubilis. Continuação até Fez, para jantar e 

acomodação no hotel. 

 

Dia 4: Fez 
Day tour por Fez, a capital espiritual marroquina. Visita à Medina medieval, à 

fonte Nejjarine e à mesquita Karaouine. Almoço opcional em um tradicional 

restaurante na Medina. À tarde, visita à Jdid Fez. Jantar e acomodação no hotel. 

 

Dia 5: Fez / Midelt / Erfoud 
Saída para Erfoud pelas montanhas passando por Ifrane, local de esqui, e em 

Azrou, um importante centro de artesanato. Parada em Midelt para um almoço 

opcional. O tour continua até Erfoud via Errachidia e o vale Ziz,. Jantar e pernoite 

em Erfoud. 

 

Dia 6: Erfoud / Tinghir / Ouarzazate 
Bem cedo pela manhã, excursão opcional de jeep para ver o nascer do Sol sob as 

dunas. Retorno ao hotel para café da manhã e continuação até Rissani, uma 

cidade sagrada. Visita às Kasbah do século XVII e às ruínas de Kasbah Abbar. O 

tour continua pelos cânions de Todgha. Almoço opcional em um restaurante 

localizado na região dos cânions, depois, visita à Dades. Continuação até 

Ouazazarte passando pela região das 1000 Kasbahs e o Vale de Dades, famoso 

por suas rosas. Chegada em Ouazazarte, check-in e pernoite no hotel.  

 
Dia 7: Ouarzazate / Marrakesh 
Visita à Kasbah de Taourirt, Tiffeltout e Ait Benhaddou. Almoço opcional em 

restaurante local. Continuação até Marrakesh passando pelas montanhas. Jantar 

e pernoite no hotel. 

 

Dia 8: Marrakesh 
O dia inteiro será dedicado à visitas em Marrakech, a segunda cidade imperial 

mais antiga, conhecida como a Pérola do Sul. Passeio histórico pelos jardins 

Menara, às tumbas Saadianas, o palácio da Bahia e o Minarete de Koutoubia. 

Almoço no hotel. À tarde, visita aos souks (mercados), bairros de artesanato e à 

Djemaa El-Fna, a praça mais movimentada de Marrakech e de entretenimento 

ininterrupto. Jantar e acomodação no hotel. 

 

Reservas ou maiores informações: 
 fit@accessholidays.ma 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

DESCOBRINDO MARROCOS 
BY ACCESS HOLIDAYS 

11 Dias / 10 Noites 

 Datas de saídas (baixa temporada) 4* 

Junho/2018 (16, 30) 

USD 1.050 Julho/2018 (14, 28) 

Agosto/2018 (18) 

Suplemento SGL (baixa temporada) USD 300 

  

Datas de saídas (alta temporada) 4* 

Maio/2018 (12, 26) 

USD 1.225 Setembro/2018 (15, 29) 

Outubro/2018 (13, 27) 

Suplemento SGL (alta temporada) USD 338 

 

Hotéis previstos 
Cidade Hotel Noites 

Casblanca Idou Anfa 2 

Rabat Le Rive 1 

Fez Royal Mirage 2 

Erfoud Palm’s Hotel 1 

Ouarzazate Karam Palace 1 

Marrakesh Atlas Asni 2 

Essaouira Atlas Essaouira 1 

 
O pacote inclui: Acomodação com café da manhã diário; tours e traslados conforme 

indicado no itinerário em base regular compartilhada; serviço de guia em espanhol 

conforme indicado no itinerário;  

 
O pacote não inclui:  Voo internacionais e domésticos; Refeições não especificadas 

no itinerário; Seguro viagem ou despesas pessoais; Bebidas; Entradas para tours e 

atividades opcionais; Quaisquer serviços de guia, traslado ou serviços não 

mencionados no itinerário. 

 

 

Preços e Condições – 2018 (em USD por pessoa) 
Válidos até outubro/18 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis sujeitos 

à disponibilidade.  

 

Destaques do Programa: 

- Tour regular com saídas semanais; 

- Guias em espanhol; 


