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CÓD: A G M O 01 CASABLANCA | RABAT | FEZ | MARRAKECH

DIA 1 - CASABLANCA
Chegada ao aeroporto de Casablanca e traslado para 
hotel. Resto do dia livre. Refeições: Jantar
 
DIA 2 - CASABLANCA | RABAT  
Após café da manhã no hotel, saímos para visitas na 
capital financeira do Marrocos: o mercado central, 
o bairro Habus, o Palácio Real, Praça Mohammed V, 
a área residencial de Anfa e o exterior da mesquita 
Hassan II. Almoço opcional em um dos restaurantes de 
frente para o mar. Continuação até Rabat para visitas 
pela cidade, incluindo o Palácio Real (Mechouar), o 
Kasbah Oudaya, o mausoléu de Mohammed V e a 
torre Hassan Refeições: café da manhã e jantar.

DIA 3 - RABAT | MEKNES | FEZ
Café da manhã no hotel e saída para Meknes, a 
famosa capital Ismailia conhecida por suas longas 
muralhas de 40 quilômetros. Visita a Bab El Mansour, 
os Estábulos Reais e o Bairro Judeu. Depois de um 
almoço opcional em um restaurante marroquino, 
continuaremos em direção à cidade sagrada de Muley 
ldriss, conhecida pelas ruínas da cidade romana de 
Volubilis. Continuação para Fez. Refeições: café da 
manhã e jantar.

DIA 4 - FEZ 
Café da manhã no hotel e saída para passeio diurno 
completa na cidade Fez, a capital espiritual de Marrocos. 
Visita à medina medieval e suas madraças: Bouanania 
& Attarine, a fonte Nejjarine e a mesquita de Karaouine. 
Almoço marroquino opcional em um restaurante 
tradicional na Medina. Pela tarde continuamos com a 
visita de Fez. Refeições: café da manhã e jantar. 

DIA  5  -  FEZ  | MARRAKECH  
Café da manhã no hotel e saída para Marrakesh 
passando pela aldeia berbere de Immouzer 
e Ifrane. Almoço opcional e um momento de 
relaxamento em BeniMellal, um dos centros 
agrícolas do Reino. Chegada em Marrakesh e 
check-in no hotel Refeições: café da manhã e jantar.

DIA  6  -  MARRAKECH  
Café da manhã no hotel e saída para passeio 
diurno em Marrakesh, a segunda cidade imperial 
mais antiga, conhecida como a Pérola do Sul. A 
cidade foi fundada pelos almorávidas no final 
do século 11. A visita histórica inclui os Jardins de 
Menara, as Tumbas Saadianas, o Palácio Baía 
e o minarete da Koutoubia. Almoço no hotel. À 
tarde, visite os mercados e bairros de artesãos 
que mostram uma variedade de temas, e o famoso 
lugar Djemaa El Fna com a sua animação famosa. 
Jantar show opcional. Refeições: café da manhã 
e almoço. 

DIA  7  -  MARRAKECH | CASABLANCA 
Café da manhã no hotel e manhã livre. Depois 
do almoço opcional em um restaurante típico, 
partida em direção a Casablanca. Refeições: café 
da manhã e jantar. 

DIA  8 -  CASABLANCA 
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao 
aeroporto. Refeições: café da manhã.

CIDADES IMPERIAIS
7 NOITES

CASABLANCA

MARRAKECH

RABAT

ESTILO DE VIAGEM   | 

CIDADES

CASABLANCA Idou Anfa Kenzi Tower Kenzi Tower

RABAT Le Rive Golden Tul ip Farah Sofi tel  Les Jardins des Roses

FEZ Royal Mirage Atlas Palais Medina Palais Ommeyad

MARRAKECH Atlas Asni l At las Medina & Spa Sofi tel  Lounge & Spa

DESDE USD 694 USD 880 USD 1707

IMPERDÍVEL

• Visitar os jardins de Menara;

• Andar pela Medina.

SAÍDAS: Sábados (consultar as datas de saída)

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Saída com um mínimo de 2 pessoas;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.

• Alojamento sujeito a disponibilidade. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com meia pensão nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados em serviço regular;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Tours em serviço regular com guias em espanhol. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Entradas monumentos (USD 18 por pessoa);

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

FEZ


