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CÓD: A G M O 0 3 CASABLANCA | ERFOUD | RABAT | FEZ | MARRAKECH

DIA 1 - C AS A B L A N C A
Chegada no aeroporto de Casablanca e traslado 
ao hotel. Jantar no hotel e resto do dia livre. 
Refeições: Jantar
 
DIA 2 - C A S A B L A N C A  |  R A B A T  
Após café da manhã no hotel, saímos para visi-
tas na capital financeira do Marrocos: o merca-
do 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), a Kasbah 
Oudaya, o mausoléu de Mohammed V e a torre 
Hassan Refeições: café da manhã e jantar.

DIA 3 - R A B A T  |  M E K N E S  |  F E Z
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 
completo na cidade Fez, a capital espiritual do 
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  -  F E Z  |  M I D E LT  |  E R F O U D 
Café da manhã no hotel e saída para Erfoud 
pelas montanhas, passando por Ifrane, um centro 
de esqui e em Azrou, um importante centro de 
artesanato. Parada em Midelt para um almoço 

opcional. Continuaremos em direção a Erfoud 
via Errachidia e o vale Ziz, marcado por muitas 
palmeiras e palco do festival anual em Erfoud. 
Refeições: café da manhã e jantar.

DIA  6  -  ERFOUD | OUARZAZATE   
De manhã cedo uma excursão opcional de jipe 
para assistir ao nascer do sol sobre as dunas de 
areia de Merzouga. Regresso ao hotel para o café 
da manhã e depois saída para Rissani, a cidade 
santa onde Muley Ali está enterrado, ancestral da 
dinastia alawita. Visitaremos as ruínas da Kasbah 
Ksar Abbar, do século XVII, antes de continuarmos a 
Tinghir via estrada de Tinjdad. Visita aos magníficos 
cânions Todgha com 250 metros de altura. Almoço 
opcional em um restaurante local e então visita aos 
cânions de Dades. Vamos continuar em direção a 
Ouarzazate pela rodovia das1000 Kasbahs e o 
Vale de Dades, famoso por suas rosas. Chegada a 
Ouarzazate para jantar e acomodação. Refeições: 
café da manhã e jantar.

DIA  7  -  OUARZAZATE | MARRAKECH  
Café da manhã no hotel e saída para visitar a 
Kasbah de Taourirt, Tiffeltout e, finalmente, a Kasbah 
de Ait Benhaddou, a fortaleza mais espetacular do 
sul de Marrocos, que foi utilizada como cenário 
para filmes como “Lawrence da Arábia”. Almoço 
opcional no terraço do restaurante na frente 
pra Kasbah. Saída para Marrakesh através de 
do Tizin’Tichka oferecendo uma impressionante 
paisagem no coração das montanhas do Atlas. 
Chegada em Marrakesh. Refeições: café da manhã 
e jantar.
 
DIA  8 -  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  9 -  MARRAKECH | ESSAOUIRA  
Café da manhã no hotel e manhã livre. Às 11:00h 
saída para Essaouira para um almoço opcional em 
um restaurante local. Tempo para visitarmos esta vila 
de pescadores conhecida como o velho Mogador 
e o forte português, famosa por seus artesanatos de 
madeira esculpida. Retorno à Marrakesh. Refeições: 
café da manhã e jantar.

DIA 10 -  ESSAOUIRA | CASABL ANCA
Café da manhã no hotel e saída para Safi, uma 
antiga fortaleza portuguesa e famosa por sua 
cerâmica. Após a visita, continuaremos em direção 
a Oualidia por uma rota pitoresca. Almoço opcional 
em um restaurante costeiro local em El Jadida com 
vista para a magnífica baía. Visita de El Jadida, 
incluindo a famosa cidadela, um lembrete da 
ocupação portuguesa no século XVI. Continuação 
e chegada em Casablanca. Refeições: café da 
manhã e jantar. 

DIA 11 -  CASABL ANCA 
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao 
aeroporto. Refeições: café da manhã.

DESCUBRA O MARROCOS
10 NOITES

CIDADE

CASABLANCA Idou Anfa

RABAT Le Rive

FEZ Royal Mirage

ERFOUD Palm’s Hotel

MARRAKECH Atlas Asni

A PARTIR DE USD 1.120

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

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

• Saída com um mínimo de 4 pessoas;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação 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 (USD 18 por pessoa);

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

• Atividades opcionais. 

• Visitar a Kasbah de Ait Ben Haddou, 
a fortaleza mais espetacular no sul do 
Marrocos;

• Explorar os mercados e bairros de artesãos 
em Marrakesh.

CASABLANCA

MARRAKECH

ERFOUD

CASABLANCA

MARRAKECH ERFOUD

SAÍDAS: Sábado (consultar as datas de saída)

RABAT

FEZ

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


