
        

 

 

 

Datas de saídas (baixa temporada) 
4* 5* 

Junho/2018 (09, 23) 

USD 725 USD 812,50 Julho/2018 (07, 21) 

Agosto/2018 (11, 25) 

Suplemento SGL (baixa temporada) 
USD 207 USD 225 

Suplemento Pensão Completa 
USD 107 

 
 

Datas de saídas (alta temporada) 
4* 5* 

Maio/2018 (05,19) 

USD 813 USD 1.000 Setembro/2018 (08, 22) 

Outubro/2018 (06, 20) 

Suplemento SGL (alta temporada) 
USD 225 USD 313 

Suplemento Pensão Completa 
USD 107 

 

Hotéis previstos 
  

Cidade 4* 5* 

Marrakesh Atlas Asni Atlas Medina & Spa 

Zagora 
Kasbah 

Sirocco 
Disponível somente opção 4* 

Erfoud Palm’s Club Xaluca 

Tineghir Saghro Kasbah Lamrani 

Ouarzazate Xaluca Palace Ksar Ighnda 

 

O pacote inclui: 
- Recepção e assistência no aeroporto; Acomodação no hotel de escolha, com base 

em meia pensão e refeições nos hotéis; Suplemento de pensão completa inclui 

almoço em restaurantes locais e jantar com espetáculo de fantasias, a meia pensão 

inclui somente jantares nos hotéis; Traslados nos tours; Guia multilíngue; Entradas 

nos monumentos indicados no programa. 

 
O pacote não inclui: 
- Voos internacionais; Despesas pessoais; Traslados em dias diferentes de chegada 

do roteiro. 

 

 

Dia 1: Marrakesh 
Chegada e recepção com assistência no aeroporto. Traslado ao hotel para check-

in, jantar e pernoite. 

  

Dia 2: 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 

com espetáculo de fantasias opcional e acomodação no hotel. 

 

Dia 3: Marrakesh / Ouarzazate / Zagora 
Partida para Ouarzazate através das montanhas do Alto Atlas. Almoço opcional em 

Ouarzazate e continuação para Zagora através das montanhas do Anti-Atlas, o vale 

do Draa e as Kasbahs. Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 4: Zagora / Erfoud 
Após o café da manhã, excursão a Tamegroute, incluindo visita a sua famosa 

biblioteca com seus livros antigos e documentos datados do século 12. Partida 

para Erfoud atravessando o esplêndido cenário do deserto. Parada na pequena 

aldeia Berber de Tazzarine para almoço opcional. À tarde, continuação para Erfoud 

através das aldeias de Alnif e Rissani. Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 5: Erfoud / Tinghir 
No início da manhã, uma excursão de jipe para ver o nascer do sol sobre as dunas 

de areia de Merzouga. Retorno ao hotel para o café da manhã e continuação para 

o Oasis Tinghir, famoso por seus magníficos cânions de Todgha com rochas 

atingindo uma altitude de 250m. Almoço opcional no restaurante localizado nos 

pés dos cânions e, após a visita, continuação até Tinghir. Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 6: Tinghir / Boumalne Dades 
Após o café da manhã partida para o Vale de Dades Canyons para uma visita aos 

1000 Kasbahs. Jantar e pernoite no hotel. 

 
Dia 6: Boumalne Dades / Marrakesh 
Visita a Kelaa Megouna, cidade famosa por suas rosas. Continuação para 

Ouarzazate com visita às Kasbah de Touarirt e Ait Benhaddou. O tour continua até 

Marrakesh via a passagem de Tizin'Tichka. Jantar e pernoite em Marrakesh 

 
Dia 8: Marrakesh 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto com assistência.  

 

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

GRANDE SUL & KASBAH 
BY ACCESS HOLIDAYS 

8 Dias / 7 Noites 

Destaques do Programa: 

- Tour regular com saídas semanais; 

- Guias em espanhol; 

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

à disponibilidade.  

 


