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As paredes vermelhas das medinas, os portões 
reais e os rústicos, os azulejos, as oliveiras, as 
laranjeiras vistosas, as vestimentas, os aromas. 
Experiências para viver além das mil e uma 
noites. 
 
A partir de 

 
USD 2.559,00 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; 

 Jantar no Rick's Café inspirado no café 
do filme "Casablanca" de 1942; 

 Volubilis, as Ruínas Romanas do 
Marrocos; 

 Meknès, dona de uma beleza 
arquitetônica singular bem preservada e 
também Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela Unesco; 

 Tratamento de banho de sauna 
marroquino com massagem Hamman & 
Spa; 

 Al-Qarawiyyin, a primeira universidade do 
mundo; 

 Tour de degustação em Fez; 

 Uma noite no Sahara; 

 Palácios históricos & souks em 
Marrakesh. 

 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - Casablanca 

Chegada na cidade comercial mais importante de Marrocos. O traslado o levará ao hotel, onde 
descansará até o jantar no famoso café Rick's inspirado no filme que tornou a cidade famosa: 
"Casablanca". Passeio opcional pela cidade com custo para viajantes que chegam cedo, inclui a 
mesquita Hassan II. 
Hospedagem no Barcelo Casablanca Anfa. 
 
2° dia - Casablanca > Fez (295Km) 

Após o café da manhã, saída para Fez com uma parada para visitar as ruínas de Volubilis. Visita a 
cidade imperial de Menknes, e  seus  famosos  portões  imperiais.  O almoço está incluído.  Pela  tarde  
chegada  a  Fez.   
Hospedagem no Riad Palais Faraj. 
 
3° dia - Fez 

No final do café da manhã, você fará um tour para descobrir Fez: Palácio Real, Medersa, Qarawin e 
outros. Após o almoço, continuação com uma visita à medina, ao souk, curtumes e bairro dos artesãos.  

Tour opcional de degustação, partir de US$ 100,00 por pessoa. 

Hospedagem no Riad Palais Faraj. 
 
4° dia - Fez > Deserto do Sahara 

Pela manhã, você começará sua jornada para chegar ao deserto. No caminho você irá desfrutar das 
mais variadas     paisagens     do     Marrocos, com vistas panorâmicas e uma pausa para almoço no 
caminho incluído).   No   final   das   estradas   pavimentadas, os camelos esperam por você, de lá eles o 
levarão por um lindo caminho através das altas dunas de areia até o seu acampamento. Na chegada, 
será servido um chá de menta, após o qual você terá tempo para desfrutar do luxuoso acampamento e 
contemplar a tranquilidade do Saara. O jantar virá seguido por uma fogueira e música tribal ao vivo pela 
equipe do acampamento. 
 
Hospedagem nas dunas, Luxury Camps. 
 
5° dia - Deserto do Sahara > Vale de Dades 

Para os madrugadores, o prêmio é curtir o nascer do sol no deserto. Ou se preferir fazer Sandboarding 
(opcional sem custo).  Em seguida, um super café da manhã completo e saída para explorar as ravinas 
de Todga e depois do almoço na rota, as de Dades. O alojamento será no Chez Pierre, prepare-se para 
desfrutar da arte culinária que estes irmãos oferecem no seu menu. 
 
Hospedagem no Chez Pierre. 
 
6° dia - Vale de Dades > Marrakech 

Após um delicioso café da manhã, saída para Marrakech.  No caminho, você fará uma parada para 
almoçar com vista para o Kasbah Ait Benhaddou, uma fortaleza perfeita para a fotografia, situada na 
antiga rota de caravanas entre o Saara e Marrakech, seu próximo destino. 
Hospedagem no La Maison Arabe. 
 
7° dia - Marrakech 

Após o café da manhã em seu riad, você fará um tour pela cidade de Ocre. Começando pela visita a 
Mesquita Koutoubia, Tumbas Saadianas, e Palácios. À tarde, as visitas continuam na medina, aosouk e 
ao mercado espacial. Aproveite um tratamento Hammam & Spa incluso, uma experiência de banho de 
sauna marroquina tradicional, com massagem. 

Hospedagem no La Maison Arabe. 



 
8° dia - Marrakech 

Opcional com custo, voo de balão ao amanhecer. Café da manhã e manhã livre. 

À tarde, dirija-se a uma escola de culinária local, onde aprenderá e saboreará as maravilhas da culinária 
marroquina. Aqui você desfrutará de uma experiência gastronômica envolvente e divertida:Uma aula de 
culinária marroquina! 

Hospedagem no La Maison Arabe. 
 
9° dia - Marrakech 

Café da manhã e tempo livre. Traslado ao aeroporto. 
 
Consulte extensões 

 

  INCLUI 

 Todas as acomodações em hotéis e riads de luxo; 

 01 noite em Casablanca - Barcelo Casablanca Anfa ou similar  

 02 noites em Fez - Riad Palais Faraj ou similar  

 01 noite no Deserto do Sahara - Luxury Camps ou similar 

 01 noite Vale de Dades - Chez Pierre ou similar  

 03 noitesMarrakech - La Maison Arabe ou similar  

 Cafés da manhã, almoços e jantares detalhados e todas as atividades mencionadas no programa 
( bebidas alcoólicas e atividades opcionais não são incluídas) 

 Lanches e água mineral; 

 Tratamento Hammam & Spa; 

 Veiculo particular; 

 Guia nacional de língua espanhola; 

 Kit personalizado Mama África 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; 

 Tratamentos de spa; 

 Bebidas premium; 

 Lavanderia; 

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

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

 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 
 



  Luxury Experience 

Single* Duplo* 

USD - P 3.552,00 USD - P 2.559,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    
 

 

 

  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 

 

  INFORMAÇÕES 

CONDIÇÕES:  

Validade: 11/12/2022; 

Check-in: 16h 

Check-out: 12h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: De acordo com a data da saída. 

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

 

 

Notas importantes:  

Grupos com máximo de 10 passageiros, não tem exigências para mínimo a partir de 1 pax o roteiro é 

garantido; 

*** Observe que nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro a ordem do roteiro é invertida 

devido aos dias mais curtos de inverno. Para que os clientes vivenciem o crepúsculo no Saara, eles 

devem iniciar o passeio pelo deserto que faz parte do roteiro a partir de Marrakech. Atividades e 

inclusões na mudança, solo e ordem das cidades. Se você tem clientes interessados nestes meses, 

criamos roteiros individuais para cada mês para que você possa ter todos os detalhes deste roteiro 

invertido; 

O roteiro e hotelaria podem sofrer alterações; 

Saídas no 1º sábado do mês; 

Saídas para 2022 



 

 

 


