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27 de Fevereiro de 2019
1ºDIA – 27/FEV – SÃO PAULO – CASABLANCA

4ºDIA – 02/MAR – CASABLANCA / RABAT

Apresentação no aeroporto de Guarulhos, para
embarque com destino à Casablanca.

Pela manhã, saída em direção à Rabat, capital
administrativa do Marrocos e a quarta das cidades imperiais. Chegada e passeio panorâmico
pela cidade passando pela Torre Hassan, pelo
mausoléu de Mohamed V, o Kasbah de Oudayas
e a Medina. Acomodação no hotel. CAFÉ DA
MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.

2ºdia - 28/Fev – CASABLANCA
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Casablanca é a principal metrópole do País, repleta de contrastes e belezas! Tarde e noite livres para explorar
a cidade.
3ºDIA - 01/MAR – CASABLANCA
Hoje visitaremos a cinematográfica Casablanca,
maior cidade e capital econômica do Marrocos,
onde veremos seus principais atrativos, como a
Praça Mohammed V, o mercado central, o tradicional quarteirão de Habbous e as áreas residenciais
de Anfa e Corniche. O tour incluirá ainda visita
interna à Mesquita Hassan II, uma das maiores do
mundo, cuja impressionante construção avança
parcialmente sobre o mar. CAFÉ DA MANHÃ,
ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.

Rabat

5ºdia – 03/Mar - RABAT / MEKNES / FEZ
Pela manha, saída em direção à Meknes, terceira das cidades imperiais, conhecida por seus
mais de 40 km de muralhas e pelo mais belo
portão do Marrocos, o Bab Mansour. Chegada à
Meknes e visita panorâmica pela cidade incluindo o Bab Mansour, o quarteirão judeu e as tumbas de Moulay Ismael. À tarde, visita às ruínas
romanas de Volubilis, declaradas Patrimônios
Mundiais pela UNESCO, passando pela cidade
de Moulay Idriss - um sagrado centro de peregrinação islâmica. Continuação até Fez, a mais
antiga e genuína das cidades imperiais do Marrocos e capital espiritual do País. Acomodação
no hotel. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E
JANTAR INCLUÍDOS.
6ºdia – 04/Mar – FEZ
Saída para visita à encantadora Fez, capital cultural e espiritual do Marrocos. O passeio incluirá
os principais atrativos da cidade, como a Attarine Medersa, os curtumes locais, a famosa universidade islâmica da Mesquita de Qaraouiyne,
os tradicionais souks e bazares, a fonte de Nejjarine, a Fez Jedid e o Bab Boujeloud. Você certamente se lembrará desta cidade, pois foi cenário das gravações da novela “O Clone”. CAFÉ
DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
7ºdia – 05/Mar – FEZ / MONTANHAS ATLAS /
ERFOUD (DESERTO)
Pela manhã, saída em direção a Merzouga. No
percurso, subindo os aclives cobertos de cedros

das montanhas do Atlas, passagem por Ifrane uma estação de esqui conhecida localmente como
a “Suíça marroquina” - e pela aldeia de Azrou, com
seu antigo forte e centro de artesanato. Na sequência, prosseguimento até o pitoresco oásis de Erfoud, no início do deserto e acomodação no hotel.
À tarde passeio pelas dunas em veiculo 4X4 até
Merzouga, onde faremos um passeio de camelo
por suas dunas douradas para apreciar o magnífico
pôr do sol no deserto. Retorno ao hotel. CAFÉ DA
MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.

8ºDIA – 06/MAR – ERFOUD / TINEGHIR /
OUARZAZATE
Saída em direção à Tinerghir, conhecida por
seus vastos palmeirais e aldeias berberes. Parada para almoço. À tarde, visita à Garganta de
Todra, um cânion que configura uma das paisagens mais belas do norte da África. Prosseguimento até Ouarzazate via Kella Des M’Gouna e
pelo vale dos 1.000 Kasbahs. Chegada e acomodação no hotel. CAFÉ DA MANHÃ,
ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
9ºDIA – 07/MAR – OUARZAZATE / AÏD BENHADDOU / MONTANHAS ATLAS / MARRAKECH

Pela manhã, saída para breve visita à Ouarzazate, incluindo entrada ao Kasbah Taourirt, visita
externa ao Kasbah Tiffoultout e região, onde
está localizado o Kasbah Ait Benhaddou, o mais
famoso do país. Além de fazer parte da lista de
Patrimônios Mundiais da UNESCO, este kasbah
já foi set de filmagem de grandes produções
cinematográficas, como “O Gladiador”, “ A Múmia” e “Príncipe da Pérsia”. Na sequência, continuação até Marrakech, a segunda das quatro
cidades imperiais, também conhecida como a
“pérola vermelha” do Marrocos. CAFÉ DA
MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
10ªDIA – 08/MAR – MARRAKESH
Dia completo de visita a cidade das Mil e Uma
Noites, uma das capitais do antigo Império Marroquino. Marrakech está rodeada por um vasto

oásis de palmeiras e é uma fascinante mescla entre
as culturas bérbere, árabe e africana e exala todo
um misticismo. Na nossa visita veremos as Muralhas da Cidade, do séc. XII, com as suas portas; o
Minarete da Mesquita Koutoubia; os Jardins Menara; o Palácio Bahia - com suas belas fontes e lindos
jardins e o Museu Dar Si Said. onheceremos também a Praça Djema El Fna, que fervilha de animação, com seus encantadores de serpentes, acrobatas, contadores de histórias, músicos e dançarinos.
Visitaremos também o famoso Souks (mercado),
artesãos fabricam objetos de couro, prata, latão,
cerâmica e joias, e os tecelões, seus afamados tapetes. As compras são imperdíveis, mas lembre-se
que barganhar é obrigatório. CAFÉ DA MANHÃ,
ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
11ªDIA – 09/MAR - MARRAKESH
Café da manhã. Dia inteiramente livre para você
desfrutar desta misteriosa cidade. Sugerimos passeio a cidade litorânea de Essauira, também chamada pelos portugueses de Mogador. À noite, sugerimos o show de fantasia Diffa, sob tendas, com
performances fantásticas, shows com animais, folclore e dançarinas. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO.
12ªDIA – 10/MAR – MARRAKESH / GUARULHOS
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao
aeroporto para embarque com destino à
Guarulhos. Voo com conexão em Casablanca.
Chegada e fim de nossos serviços.
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Serviços Incluídos
Acompanhamento de um guia coordenador desde o Brasil.
Bilhete aéreo em classe Econômica, voando Royal Air Maroc
10 Noites de hospedagem no Marrocos nos hotéis indicados ou similares
com café da manhã buffet e taxas.
16 Refeições inclusas conforme indicadas no roteiro (exceto bebidas)
Todos os passeios descritos no roteiro, com entradas inclusas.
Guias locais português ou em espanhol durante toda a viagem
Percurso terrestre realizado em ônibus com ar condicionado.
Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo.
Seguro viagem Internacional
Gorjetas a carregadores nos hotéis (01 mala por pessoa)
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HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – CAT. 4*
Casablanca

Sheraton Casablanca Hotel ou similar

Rabat

Farah Rabat Hotel ou similar

Fez

Les Merinides Hotel ou similar

Erfoud

Xaluca Maadid Hotel ou similar

Quarzazate

Riad Ksar Ighanda ou similar

Marrakesh

Atlas Medina Hotel ou similar

Preço por pessoa em apartamento:

Documentos Necessários:
Portador de passaporte Brasileiro está isento
do visto para o Marrocos

Duplo ou Triplo:

USD 3.660,00
Preço em Apto Single:

Vacina: Certificado de Vacina contra Febre
Amarela Internacional (obrigatório)

USD 4.550,00
Taxa de embarTaxas de embarque: USD 175,00

CARTŌES DE CRÉDITO VISA OU MASTERCARD

10X SEM JUROS

VIA CARTÃO DE CRÉDITO VISA OU MASTERCARD EM REAIS.

Primordial Operadora
Informações e Reservas:
Telefone: (011) 3257-1667
Email: contato@primordialturismo.com.br
www.primordialturismo.com.br

