
                                                           Mistérios do Oriente: Cidades Imperiais saindo de Casablanca 

 8 dias, 7 noites 

 

 

 
 

Uma rica arquitetura, mesquitas e alta 

gastronomia. Uma viagem pelo trajeto clássico, 
para se encantar pelas cidades imperiais e 

vivenciar o país das fábulas. 
 
A partir de 
USD 1.180,00 + taxas por pessoa em apartamento 

duplo 
 
Saiba mais 
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. 
 

Destaques: 
 

 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; 

 JeemaelFna, uma praça diferente de 

tudo o que você já viu! O limite 

entre a moderna e a antiga 

Marrakesh. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



  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. As 09h30 encontro com o seu guia local para visita à Casablanca, capital financeira de 
Marrocos. 
Conheça seus principais pontos turísticos, como: a magnífica Mesquita Hassan II, Praças Mohamed V e das 

Nações Unidas, o mercado central, HabbousQuarter (Medina de Casablanca) e a área residencial de Anfa. 
Seguindo de uma breve caminhada pela encosta da praia AïnDiab. 
Almoço livre. 
Seguindo para Rabat, a cidade imperial branca. Aqui você visitará a capital administrativa de Marrocos e seus 

pontos turísticos: Torre Hassan, o esplendido Mausoléu Mohamed V, a Kasbah dos Oudaias e a Medina.  
 
3° dia - Rabat >Meknes >Fez 
Após café da manhã, saída para Fez onde visitaremos às Ruínas Romanas de Volubilis. Continuação para Meknes. 

Almoço livre. 
Visita à cidade popularmente conhecida como a Versailles Marroquina, fundada no final do século XVII por 

Moulay Ismail. A visita aos pontos turísticos de Meknes inclui: Bab Mansour –o portão para a cidade imperial e o 

mais preservado de Marrocos – Hari Souani e a Medina antiga. 
Chegada em Fez.  
 
4° dia - Fez 
Após café da manhã, saída para tour de dia inteiro pelos pontos turísticos de Fez, a mais antiga cidade cultural e 
espiritual do Marrocos, visita à Medina medieval, às medersas, à mesquita Karaouine e a famosa fonte Nejjarine. 

Almoço livre.  
Continuação da visita pela Medina antiga, onde você poderá ver diversos artesões ainda trabalhando na antiga 

tradição oriental. Retorno ao hotel. 
 
5° dia - Fez > Beni-Mellal> Marrakesh 
Após café da manhã, saída para Marrakech atravessando a região do médio Atlas e passando por Immouzer Du 

Kander, Azrou e Ifrane onde encontrará um charmoso resort de esqui no coração de uma magnifica floresta de 
cedro. Parada em Beni-Mellal para aproveitar um momento de relaxamento. 
Almoço livre. Continuação para Marrakech e aos poucos iremos notar a terra vermelha do país contrastando com o 

céu azul claro e suas eternas palmeiras verdes.  
 
6° dia - Marrakesh 
Após café da manhã, tour de dia inteiro em Marrakech, a segunda cidade imperial mais antiga conhecida como a 

"Pérola do Sul". 
Visitará as tumbas Saadianas, a Mesquita Koutoubia, o Palácio Bahia e os jardins de Menara. 
Retorno ao hotel, e almoço livre. 
Pela tarde, visita aos mercados tradicionais (souks), às sinuosas e estreitas ruas e à praça Jemaa El Fna, que 

apresenta seu constante entretenimento tradicional: contadores de histórias, encantadores de serpentes, engolidores 
de fogo e mais.. 
 
7° dia - Marrakesh > Casablanca 
Café da manhã no hotel. 
Tarde livre para lazer e descanso. 
À tarde, saída para Casablanca.  
 
8° dia - Casablanca 



Após café da manhã, traslado ao aeroporto de Casablanca. 

 

  INCLUI 

 07 noites de hospedagem com regime de Meia Pensão; 
 Hotéis previstos: 
 Casablanca - Kenzi Tower (Standard)  
 Rabat - La Tour Hassan (Standard)  
 Fez -  Fes Marriott Jnan Palace (Standard)  
 Marrakesh - Atlas Medina & Spa (Standard) 
 Traslados em carro deluxe com ar-condicionado e motorista à disposição durante os percursos; 

 Guia qualificado em Português ou Espanhol, conforme disponibilidade; 

 Taxa de entrada aos monumentos; 

 Maleteiros e carregadores de malas; 

 Gorjetas e taxas de serviços nos hotéis; 

 Kit personalizado Mistérios do Oriente exclusividade Just Tur. 

 

Tarifa não inclui: 
 

 Taxa de remessa ( 9%) 

 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 & CONDIÇÕES 
 

   

CategoriaHotéis SUPERIOR 5* 

Datas de saídas: 2021 & 2022 Base Duplo Suplemento Single  

BaixaTemporada     

 Nov. 21: 20 + 27     

Dec. 21: 04 + 11 USD 1.180,00 USD 380,00 

Jan. 22: 08 + 15 + 22     



June 22: 04 + 11 + 18 + 25     

MédiaTemporada     

Nov. 21: 06 + 13     

Jan. 22: 01 + 29     

Feb. 22: 05 + 12 USD 1.270,00 USD 395,00 

Apr. 22: 02 + 09     

July 22: 02 + 09 + 16 + 23 + 30     

Aug. 22: 06 + 13 + 20 + 27     

Sept. 22: 03 + 10     

Alta Temporada     

Dec. 21: 18 + 25 (*)     

Feb. 22: 19 + 26 USD 1.360,00 USD 408,00 

Mar. 22: 05 + 12 + 19 + 26     

Apr. 22: 16 + 23 + 30     

May 22: 07 + 14 + 21 + 28     

Sept. 22: 17 + 24     

Oct. 22: 01 + 08 + 15 + 22 + 29     
 

 

 

  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 

  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 

sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

  INFORMAÇÕES 

CONDIÇÕES:   
Validade: 29/12/2022; 

Crianças: REDUÇÃO DE CRIANÇAS 

Desconto para criança compartilhando quarto com os pais (máximo de uma criança por quarto, sem impostos): 

 Menores de 02 anos: Gratuito 

 De 02 a 06 anos: desconto de 20% no pacote 

 De 07 a 12 anos: redução de 10% no pacote 

Check-in: 16h 

Check-out: 12h 



Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Permitido alteração com antecedência de até 25 dias, passado esse 
período multa integral.  

Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxas. 

 

Notas importantes:  
Saídas previstas aos sábados; 

O roteiro x hotéis podem ser alterados sem prévio aviso. 
 

Opcionais: 
. Jantar Diffa Fantasia: US$ 68,00 por pessoa 

. Pensão completa - 5 almoços: US$ 150,00 por pessoa 

 


