DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS. NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO.

Descobrindo o Marrocos
11 Dias / 10 Noites
Saída: Sábado

29 anos de experiência e qualidade!
Marrocos, um reino ensolarado no noroeste da África, surpreende aos que imaginam apenas paisagens desérticas pela
sua diversidade de elementos naturais com lagos e cachoeiras assim como desertos e montanhas. Um Lugar mágico,
reino de sultões árabes conquistadores. Belas paisagens provenientes dos oásis, um país fascinante e misterioso, que
espera por você para desvendar os segredos das mil e uma noites, dos marajás e das odaliscas .
1º Dia – Sábado – ... / Casablanca
Chegada ao Aeroporto Internacional de Casablanca, recepção e traslado ao hotel. Casablanca é a prin cip a l me t ró p ole
do país, repleta de contrastes e belezas. Jantar e acomodação. Hospedagem por 01 noite.
2º Dia – Domingo – Casablanca / Rabat
Saída pela manhã para conhecer a bela capital econômica do Marrocos. Visitaremos o exterior da mesquita d e Ha ss an
II, a Praça Mohamed V, o mercado central, o quarteirão Habous e a área residencial de Anfa. Em seguid a, ca min h a d a
pela Aïn Diab junto à praia. Templo livre para almoço (não incluído). À tarde, saída em direção a Rabat, capital
administrativa de Marrocos. Visita aos principais atrativos da cidade, como o Kasbah dos Oudayas, a medina, o
mausoléu de Mohamed V e a torre de Hassan. Ao final do dia, check-in no hotel para acomodação e jantar.
Hospedagem por 01 noite.
3º Dia – Segunda-feira – Rabat / Volubilis / Meknes / Fez
Saída pela manhã com destino a Fez, visitando no caminho as ruínas romanas de Volubilis. Continuação para Me kn es.
Tempo livre para o almoço (não incluído) e depois visita à capital do Ismaelismo, famosa por seu longo muro de 4 0 km
e seu monumental portão, assim como Bab El Mansour, Hari Souani e a antiga medina. Por fim, chegada a Fez. Ja n t ar
e acomodação. Hospedagem por 02 noites.
4º Dia – Terça-feira – Fez
Dia dedicado a conhecer Fez, a capital religiosa e intelectual do Marrocos. Visita a medina medieval, Fonte Ne jjarin e e
Mesquita El Karaouine. Tempo livre para o almoço (não incluído). À tarde, visita pela antiga medina com a presença d e
artesãos que ainda seguem as tradições. Retorno ao hotel. Jantar e acomodação.
5º Dia – Quarta-feira – Fez / Midelt / Erfoud
Saída com destino a Erfoud. No caminho, passaremos pela cadeia de montanhas Middle Atlas e por Azrou, famosa p e lo
seu artesanato. Parada em Midelt para o almoço (não incluído). Continuação da viagem para Erfoud. Jantar e
acomodação. Hospedagem por 01 noite.
SUGESTÃO: passeio opcional em veiculo 4x4 às dunas de Merzouga.
6º Dia – Quinta-feira – Erfoud / Tinghir / Ouarzazate
Saída com destino a Tineghir, com parada na pequena cidade de Rissani para visitar as ruínas de Ksar Ab bar.
Continuação da viagem através da estrada de Tinjdad, até chegar a Todra Gorges. Tempo livre para o almoço (não
incluído). À tarde, seguir em direção a Ouarzazate via El Kelaa M'gouna e vale de Dades. Jantar e acomodação.
Hospedagem por 01 noite.
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7º Dia –Sexta-feira – Ouarzazate / Aït-Ben-Haddou / Marrakesh
Pela manhã, saída para visitar Ouarzazate e Kasbahs (fortalezas) de Tifoult e Taourirt, os mais espeta cula res d o p a ís
que serviram de cenário para vários filmes. Logo depois, partida em direção ao vilarejo de Aït-Ben-Haddou. Tempo livre
para o almoço (não incluído) e visita às ruínas da antiga Kasbah. Continuação da viagem com destino a Marrakesh.
Jantar e acomodação. Hospedagem por 02 noites.
8º Dia – Sábado – Marrakesh
Dia dedicado a conhecer Marrakesh, a cidade das “Mil e Uma Noites” fundada no século XI e conhecida como a “ P é ro la
do Sul”. Visita às tumbas de Saadian, Mesquita Koutoubia, Palácio Bahia e aos Jardins Menara. Tempo livre para o
almoço (não incluído). À tarde, visita a Praça Djemaa el Fna que é rodeada de souks e lojas de artesanatos. Retorno ao
hotel. Jantar e acomodação.
9º Dia – Domingo – Marrakesh / Essaouira
Saída com destino a Essaouira. Tempo livre para o almoço (não incluído) e visita panorâmica d a cid a d e . E s sa ouira é
considerada por muitos a estância de praia mais agradável de Marrocos, pelos seus extensos areais, dunas e pelo
centro histórico, classificado pela UNESCO como Patrimônio Mundial, uma mistura de cidade do século XVIII com um
povoado medieval, cercado de muralhas que estão rodeadas de canteiros de flores e pelo Oceano At lâ n t ico . Ja n t ar e
hospedagem por 01 noite.
10º Dia – Segunda-feira – Essaouira / Oualidia / Casablanca
Saída em direção a Oualidia. Tempo livre para o almoço (não incluído). Continuação da viagem a o longo da costa
atlântica até chegar à cidade El Jadida, com bela vista para a baía e com sua famosa cidadela, lembrança da ocu p ação
portuguesa no século XVI. Após realizar um passeio panorâmico, seguir com destino a Casablanca. Jantar e
acomodação. Hospedagem por 01 noite.
11º Dia – Terça-feira – Casablanca / ...
Em horário determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de Casablanca para embarque em voo de retorno. Fim d e
nossos serviços.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Opção

1

2

Cidades

Noites

Hotel

Categoria

Casablanca

02

Idou Anfa

Primeira

Rabat

01

Belere

Primeira

Fez

02

Royal Mirage Fes

Primeira

Erfoud

01

Belere

Primeira

Ourzazate

01

Le Berbere Palace

Primeira superior

Marrakech

02

Atlas Asni

Primeira

Essaouira

01

Atlas Essaouira & Spa

Primeira superior

Casablanca

02

Kenzi Tower

Luxo

Rabat

01

La Tour Hassan

Luxo

Fez

02

Fez Marriott Jnan Palace

Luxo

Erfoud

01

Xaluca

Primeira

Ourzazate

01

Le Berbere Palace

Luxo

Marrakech

02

Atlas Medina

Luxo

Essaouira

01

Le Medina Essaouira by M Gallery

Luxo
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PARTE TERRESTRE
US$ = Dólar americano / R$ = Real
Data de chegada a
Casablanca

Por pessoa em US$

Por pessoa em R$

Opção

QUARTO
DUPLO

QUARTO
INDIVIDUAL

QUARTO
DUPLO

QUARTO
INDIVIDUAL

1

1.501

1.858

6.004

7.432

2

2.185

2.755

8.740

11.020

1

1.570

1.948

6.280

7.792

2

2.350

2.968

9.400

11.872

1

1.728

2.154

6.912

8.616

2

2.433

3.085

9.732

12.340

09 e 23Nov’19
07Dez’19
04 e 18Jan’20
06 e 20Jun’20
01 e 15Fev’20
23Mai’20
04 e 18Jul’20
01, 15 e 29Ago’20
12Set’20
21Dez’19
29Fev’20
14 e 28Mar’20
11 e 25Abr’20
09Mai’20
26Set’20
10 e 24Out’20

À incluir imposto

PASSEIO OPCIONAL (mínimo 4 pessoas)
US$ = Dólar americano / R$ = Real
Passeio

POR PESSOA
US$

POR PESSOA
R$

Passeio em veiculo 4x4 às dunas
de Merzouga

44

175

Suplemento para noite
em tenda no deserto

Opção

QUARTO
DUPLO

QUA RTO
INDIVIDUA L

QUARTO
DUPLO

QUA RTO
INDIVIDUA L

1

138

165

548

661

2

102

123

406

490

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilid ad e e a lte ra çã o s e m a v is o
prévio. Os preços são de referência e POR PESS OA em Dólar e Real, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,00 da data de 05/07/2019 e
estão sujeitos à variação cambial.

O que inclui:

- 10 (dez) noites de hospedagem em acomodação standard com meia pensão (café da manhã e jantar);
- Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) em serviço regular com assistência;
- Transporte terrestre em veículo (mini-van ou ônibus) com ar-condicionado;
- Guia acompanhante multilíngue em idioma espanhol ou português;
- Entradas aos monumentos indicados no roteiro;
- Seguro viagem GTA FULL válido por 11 (onze) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros co m a t é 7 0 a n o s
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas.

O que não inclui:
-

Passagem aérea internacional;
Passaportes e vistos consulares;
Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas) ;
Passeios opcionais ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído.

Informações Gerais:
Formas de Pagamento
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia.
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· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300.
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédit o (Ma s t erca rd,
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré -datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais ) convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesa s e cu s t o s o p eracio n ais
considerando a cláusula de cancelamento/alte ração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.
Observações Importantes:
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos p aís es
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação es pecífica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos o ficia s d e imig ra çã o
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige -se a
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o s it e d a
Polícia Federal;
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a
viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de
diferentes nacionalidades e costumes;
- Necessário mínimo dois passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular;
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, even tos e congressos internacionais.
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

DOC UMENTOS IMPORTANTES
(para brasileiros)
PASSAPORTE

VISTO
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA

M ARROCOS

✓
Válido por pelo menos 6 meses da
data de retorno ao Brasil


Para permanência até 90 dias



✓ - obrigatório |  - não obrigatório
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