
 
 

 

Grande tour de Marrocos desde Casablanca 
 10 dias, 9 noites (Saídas aos Sábados) 

Casablanca - Rabat - Fez - Marrakesh - Erfoud - Ouarzazate - Essaouira 

 

 

 
 
Um país completo. Como falar dessa terra sem 
cair no exotismo ou mistificação?  O Marrocos é 
um grande mosaico de cores, sabores, paisagens 
e tradições. Entre cordilheiras vertiginosas e picos 
cobertos de neve, planícies e planaltos, 
desfiladeiros, vales e o magnifico Deserto do 
Saara. Marrocos é uma mistura de sensações 
intensas.  
  
A partir de  
  
USD 1.515,00 por pessoa em apartamento duplo  
  
Saiba mais  
Uma viagem única, que mistura os diferentes 
panoramas de Marrocos: visita às cidades 
marroquinas que foram sede dos impérios que 
governaram o país ao longo dos séculos, uma  
 

 
extensão ao deserto do Saara e ao litoral de 
Marrocos.  
  
Destaques:  
• Conheça a magnífica Mesquita Hassan II 
em Casablanca;  
• Mergulhe no estilo de vida das medinas 
marroquinas;  
• A Majestosa Meknes considerada a 
"Versailles marroquina";   
• Fez, a mais antiga cidade cultural e 
espiritual do Marrocos;  
• Ouarzazate a porta de entrada para o 
deserto do Saara;  
• Jeema el Fna uma praça diferente de tudo 
o que você já viu! O limite entre a moderna e a 
antiga Marrakesh;  
• Se maravilhe no famoso Jardim de 
Menara. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia – Casablanca 

Chegada ao Aeroporto de Casablanca, assistência e traslado ao hotel. 

2° dia - Casablanca > Rabat 88Km 

Após o café da manhã saída para visita à Casablanca, capital financeira de Marrocos. Nesse tour iremos 
conhecer a magnífica Mesquita Hassan II, Praças Mohamed V, Nações Unidas, o mercado central, 
Habbous Quarter (Medina de Casablanca) e a área residencial de Anfa. Caminhada pela praia Aïn Diab. 
Almoço livre. 

Saída para Rabat visitando a capital administrativa de Marrocos com atrações como a Torre Hassan, o 
singular Mausoléu Mohamed V, Kasbah dos Oudaias e a Medina.  

 
3° dia - Rabat > Meknes > Fez 206Km 

Após café da manhã, saída com destino final Fez. No caminho uma parada para visita às Ruínas 
Romanas de Volubilis e a cidade sagrada de Moulay Idriss. Continuação para Meknès. Almoço livre. 
Visita à cidade formalmente conhecida como a "Versailles Marroquina". 

A visita aos pontos turísticos de Meknès inclui: Bab Mansour, a porta para a cidade imperial e o portão 
mais preservado de Marrocos, Hari Souani e a Medina. 

Chegada em Fez. 

4° dia – Fez 

Após café da manhã, saída para tour de dia inteiro aos pontos turísticos de Fez: visita à Medina 
Medieval, às medersas, a mesquita Karaouine e a famosa fonte Nejjarine. Almoço livre. Continuação da 
visita pela Medina. Retorno para o hotel. 

5° dia - Fez > Midelt > Erfoud 422KM 

Após o café da manhã, saída para Midlet via Azrou. Almoço livre. Continuação da viagem por Midlet, rio 
Ziz e uma série de vilarejos fortificados. 

Chegada a Erfoud e restante do dia livre. 

6° dia - Erfoud >Tineghir > Ouarzazate 312Km 

Após o café da manhã, saída para Tineghir via Rissani. Visita às ruínas de Ksar Abbad a caminho de 
Tinjdad, chegada a Todra Georges. Almoço livre. Continuação até Ouarzazate via El Kelãa M’gouna 
passando pelo vale de Dades. Chegada a Ouarzazate. 

7° dia - Ouarzazate > Aït Benhaddou > Marrakesh 194KM 

Após café da manhã, visita à Ouarzazate e Kasbahs (fortalezas) de Tifoult e Taourirt, depois saída para o 
vilarejo de Aït Bem Haddou. Almoço livre. Visita às ruínas de Kasbahs desse vilarejo. Continuação da 



 
 

viagem via Tiz-In-Tichka e Taddert chegando a Marrakech. 

8° dia – Marrakesh 

Após café da manhã, saída para tour de dia inteiro à Marrakech, a segunda cidade imperial mais antiga 
conhecida como a "Pérola do Sul", visitaremos as tumbas Saadianas, a Mesquita Koutoubia, o palácio 
Bahia e os jardins Menara. Retorno para o hotel,almoço livre. No período da tarde, visita aos mercados 
tradicionais (souks), às sinuosas e estreitas ruas e a Praça Djemaa El Fna. 

9° dia - - Marrakesh > Essaouira 190Km 

Após café da manhã, sairemos com destino a Essaouira. Almoço livre. Visita panorâmica da cidade. 
Chegada e restante do dia livre. 

10° dia - Essaouira > Oualidia > Casablanca 376Km 

Após café da manhã sairemos com destino a Casablanca via El Jadida com parada em Oualidia. Almoço 
livre. Saída em direção ao Aeroporto de Casablanca. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

  INCLUI 

• 09 noites de hospedagem em regime de Meia Pensão; 

• Carro Deluxe com ar-condicionado e motorista à disposição; 

• Guia falando Português e/ou Espanhol, conforme disponibilidade; 

• Taxas de entrada aos monumentos; 

• Carregadores de malas, gorjetas e  taxas de serviços nos hotéis; 

• Seguro Viagem Gta Euromax. 
 
NÃO INCLUI 

• Taxa IRRF ( 8,58%) de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro 
(consultar valores); 

• 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; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• 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 E CONDIÇÕES 
 

  ★★★★ Baixa Temporada 

Single* Duplo* 

USD - P 1.902,00 USD - P 1.515,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Casablanca - Idou Anfa Casablanca (Standard)  

Rabat - Belere Hotel Rabat (Standard)  

Fez - Royal Mirage Fes (Standard)  

Marrakesh - Atlas Asni (Standard)  

Erfoud - Belere Hotel Erfoud (Standard)  

Ouarzazate - Le Berbere Palace (Superior)  

Essaouira - Atlas Essaouira & Spa (Standard)  

 

   ★★★★ Alta temporada  
  

Single*  Duplo*  
USD - P 2.102,00  USD - P 1.668,00  

*Preços por pessoa  *Preços por pessoa  
     

  
Casablanca - Idou Anfa Casablanca (Standard)  
Rabat - Belere Hotel Rabat (Standard)  
Fez - Royal Mirage Fes (Standard 
Marrakesh - Atlas Asni (Standard)  
Erfoud - Belere Hotel Erfoud (Standard)  
 Ouarzazate - Le Berbere Palace (Superior) 
 Essaouira - Atlas Essaouira & Spa (Standard)   

  
 

  ★★★★★ Baixa temporada 

Single* Duplo* 

USD - P 2.822,00 USD - P 2.208,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 



 
 

    

Casablanca - Kenzi Tower (Standard)  

Rabat - La Tour Hassan (Standard)  

Fez - Fes Marriott Jnan Palace (Standard)  

Marrakesh - Atlas Medina & Spa (Standard)  

Erfoud - Xaluca 4* (Standard)  

Ouarzazate - Le Berbere Palace 5* (Standard)  

Essaouira - Atlas Essaouira & Spa 5* (Standard)  

 

 

 

★★★★★  Alta  temporada 

Single* Duplo* 

USD - P 2.935,00 USD - P 2.288,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

   

Casablanca - Kenzi Tower (Standard)  

Rabat - La Tour Hassan (Standard)  

Fez - Fes Marriott Jnan Palace (Standard)  

Marrakesh - Atlas Medina & Spa (Standard)  

Erfoud - Xaluca 4* (Standard)  

Ouarzazate - Le Berbere Palace 5* (Standard)  

Essaouira - Atlas Essaouira & Spa 5* (Standard) 

 

CONDIÇÕES 
Validade: até 24/10/2020 - Durante períodos de congressos internacionais e/ou nacionais, eventos, 
feriados e datas comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-
nos para caso de suplemento; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem 
ser consultadas; 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 
 
Notas importantes: 
Saída: aos sábados com mínimo de 2 pagantes; 
Baixa temporada: julho: 04,18 / agosto: 01,15 29 / setembro: 12. 
Alta temporada: setembro: 26 / outubro: 10,24.  

 
 
  



 
 

  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 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 

 

  INFORMAÇÕES 

 
Capital: Rabat  
Continente: África  
Fuso horário: 4 horas a mais do horário oficial de Brasília.   
Idioma: Língua árabe  
Religião: O Islamismo é a religião maioritária em Marrocos, incluindo os povos berberes. A grande maioria 
dos marroquinos segue o Islamismo sunita.  
Moeda: Dirrã marroquino  
Código internacional: +212  
Tipo de Voltagem: 220V / Tipo de Tomada C & E:  

  
Visto: Brasileiros não precisam de visto para entrar no país para quem ficar até 90 dias.   
Passaporte: Deve ter validade superior a 6 meses e é necessária uma página em branco para carimbo de 
entrada.  
Vacina: Não é preciso tomar nenhuma vacina especial para viajar ao Marrocos, mas recomendamos o 
Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia.  
Clima: A primeira dica sobre quando for para o Marrocos é: evite o verão! Por ser um país de clima muito 
variado, sobretudo nas extremidades, a melhor época para viajar para o Marrocos é na primavera (entre 
março e maio) e outono (outubro e novembro). Assim, as chances são maiores de que você tenha boas 
experiências tanto na costa, onde o clima é fresco e úmido, quanto no deserto, geralmente bem quente e 
seco. Além disso, a primavera e o outono também são os meses de baixa temporada no Marrocos. Em 
setembro e outubro as temperaturas variam entre 26 a 33 graus e quase sem chuvas previstas e humidade 
baixa.  
O que levar: Por ser um país de influência árabe, é ideal para mulheres levarem vestidos, saias e calças 
leves e longas para cobrirem as pernas e lenços para cobrir os ombros. Existem várias lojinhas para 
comprarem pashminas e lenços, portanto leve poucas na mala porque você acaba comprando algumas. 
Vestidos e shorts acima do joelho é usado apenas nas áreas de piscinas do hotel. Os passeios envolvem 
algumas caminhadas em ruas irregulares, neste caso é recomendado levar sapatos confortáveis e não 
sendo necessário levarem saltos. 

 


