
                                                                                      Mistérios do Oriente – Marrocos, Cidades 

Imperiais e Chefchaouen 

 

 

 
 

Uma rica arquitetura, mesquitas e alta gastronomia. 
Uma viagem pelo trajeto clássico, para se encantar 

pelas cidades imperiais e vivenciar o país das fábulas. 

Aproveite um roteiro clássico que proporciona 

vivência nas cidades marroquinas que foram sede dos 
Impérios que regeram o país ao longo de sua história. 

Uma viagem nas diferentes atrações de arte, cultura e 

uma ampla variedade de paisagens do Marrocos. 
 

A partir de 
 
USD 2.059,00 por pessoa em apartamento duplo 

Destaques: 
 

 Conheça a magnífica Mesquita Hassan II em 

Casablanca; 

 O exótico estilo de vida das medinas 
marroquinas; 

 A majestosa Meknes considerada a 

"Versailles marroquina"; 

 Fez, a mais antiga cidade cultural e espiritual 

do Marrocos; 

 Jeema el Fna uma praça diferente de tudo o 

que você já viu! O limite entre a moderna e a 
antiga Marrakesh. 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusividade 

Campanha Mistérios do Oriente

 

  



  ROTEIRO 

1° dia - Casablanca 
Chegada ao aeroporto de Casablanca, assistência e traslado ao hotel. 
 

Restante do dia livre para atividades pessoais.  

 

2° dia - Casablanca >Rabat 
Café da manhã no hotel. 

 

Em horário combinado, início do passeio a Casablanca, capital de negócios do Marrocos. Visite o exterior da grande 
Mesquita Hassan II, a Praça Mohamed V, local das Nações Unidas, o setor habbous e a área residencial de Anfa 

antes de passear ao longo do Aïn Diab, a costa pontilhada de piscinas e restaurantes. 

 

Almoço livre e saída para Rabat, a cidade imperial branca. 
 

Check-in no hotel., jantar (incluso) e pernoite.  

 

3° dia - Rabat > Chefchaouen 
Café da manhã no hotel. 

 
Em horário combinado, saída para Chefchaouen, a cidade azul. 

 

Na chegada, passeio pela praça principal e Kasbah, construído no século 18, mesquita central e cafés com estilo 

autêntico. 
 

Almoço livre. 

 
Check-in, jantar (incluso) e pernoite. 

 

4° dia - Fez > Deserto do Sahara 
Café da manhã no hotel. 

 

Em horário combinado, saída para as ruínas romanas de Volubilis. A viagem segue para Meknes, conhecida como a 

Versalhes marroquina. Conheça Bab Mansour, o mais preservado portão em Marrocos, os estábulos reais e a antiga 
medina. 

 

Almoço livre. 
 

Partida para Fez, check in. Jantar (incluso) e pernoite. 

 

5° dia –Fez 
Café da manhã no hotel. 

 

Hoje o dia é inteiro dedicado para passear por Fez, a mais antiga cultura e cidade espiritual de Marrocos. 
 

Conheça a medina medieval, a Medersa Bouanania, o exterior da mesquita Karaouine e a famosa fonte Nejjarine.  

 
Almoço livre e continuação da visita pela antiga medina.  

 

Retorno ao hotel, jantar (incluso) e pernoite. 

 

6° dia - Fez > Beni Mellal > Marrakech 
Café da manhã no hotel. 



 
Em horário combinado, saída para Marrakech cruzando a região do médio Atlas e passando por Immouzer du 

Kander e Ifrane, uma charmosa estância de esqui no coração de uma magnífica floresta de cedros. 

 

Parada no caminho em Beni-Mellal para desfrutar de um momento de relaxamento. 
 

Almoço livre e continuação para Marrakech. 

 
Pouco a pouco aparecerá a terra vermelha do país contrastando com o céu azul claro e as palmeiras verdes eternas. 

 

Check-in, jantar (incluso) e pernoite. 
 

7° dia - Marrakech 
Café da manhã no hotel. 

 
O dia será dedicado para conhecer Marrakesh, a segunda cidade imperial mais antiga do país, conhecida comoa 

Pérola do Sul. Conheca a Mesquita Koutoubia (exterior), o Palácio Bahia (entrada) e os jardins Menara e jardins 

Majorelle (entrada). 
 

Almoço livre.  

 

Na parte da tarde, visita aos souks, às ruelas sinuosas e à praça Djemaâ El Fna com seus diversos e ininterruptos 
entretenimentos: contadores de histórias, encantadores de serpentes, comedores de fogoe muito mais. 

 

Jantar (incluso) e pernoite. 
 

8° dia - Marrakech 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto de Casablanca. 

 

  INCLUI 

 01 noite de hospedagem em Casablanca, com café da manhã; 

 01 noite de hospedagem em Rabat, com café da manhã; 

 01 noite em Chefchaouen, com café da manhã; 

 02 noites de hospedagem em Fez, com café da manhã; 

 02 noites de hospedagem em Marrakech, com café da manhã; 

 Traslados em carro deluxe com ar-condicionado e motorista à disposição durante os percursos; 

 Guia qualificado em espanhol, conforme disponibilidade; 

 Taxa de entrada aos monumentos; 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusividade Campanha Mistérios do Oriente 
 

Tarifa não inclui: 
 

 Voos internacionais; 

 Taxa de remessa; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 



 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Vistos; 

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES& CONDIÇÕES 
 

  Marrocos: Cidades Imperiais e Chefchaouen 

Período Single Duplo 

27.06.22 a 31.07.22 2.395,00 2.059,00 

01.08.22 a 31.10.22 2.469,00 2.099,00 

 

Obs.: Valores por pessoa em dólares americanos (USD). 

 

 

  Marrocos: Cidades Imperiais e Chefchaouen 

Cidade Acomodação 

Casablanca (01 

noite) 

Palace D Anfa 

(standard) 

Rabat (01 

noite) 

Belere Hotel 

(standard) 

Chechaouen(01 

noite) 

Dar Chechaouen 

(std) 

Fez (02 noites) Barcelo (standard) 

Marrakech (02 

noites) 

Adam Park 

(standard) 
 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 

Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 

 

Para pagamentos com cartão: 



Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)*. Não aceitamos outros 
cartões 

 

 


