MARROCOS
COMPLETO
Com acampamento
no Deserto

Saída:

08 NOVEMBRO 2022
13 dias e 10 noites

ESSENCIAL

08/11 – PORTO ALEGRE/ CASABLANCA

14/11 – MERZOUGA / TINGHIR / OUARZAZATE

Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a
Casablanca com conexões.

Café da manhã. Passeio opcional de jipe pela manhã para ver o nascer do sol
sobre as dunas de areia de Merzouga. Continuação até Tinghir . Visita dos
magníficos cânions de Todgha com rochas de 250 metros de altura. Na parte da
tarde, visitaremos os desfiladeiros de Dades. Continuaremos para Ouarzazate
pela estrada dos 1000 Kasbahs e o vale do Dades, famosa pelas suas rosas.
Chegada a Ouarzazate para jantar e hospedagem.

09/11 - CASABLANCA
Chegada em Casablanca e prosseguimos ao hotel para check in. Jantar e hospedagem.

10/11 - CASABLANCA / RABAT
Café da manhã. Hoje, visitaremos a capital econômica do Marrocos, o
Mercado Central, o bairro de Habús, o Palácio Real, o Praça Mohammed V,
área residencial da Anfa e vista Exterior da Mesquita Hassan II. Pela parte da
tarde, continuaremos por Rabat, visita da cidade onde visitaremos o Palácio
Real de Mechouar, a Kasbah de Oudaya, o mausoléu de Mohamed V e a torre
Hassan. Jantar e pernoite no hotel.

11/11 – RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FEZ
Café da manhã. Sairemos em direção a Meknes, a famosa capital de Ismailia
conhecida por suas longas paredes de 40 quilometros de comprimento. Visitaremos
o Bab El Mansour, os estábulos reais e o bairro judeu. Pela tarde, continuaremos
pela cidade santuário de Muley ldriss, passando pelas ruínas romanas da cidade de
Volubilis. Continuaremos viagem até Fez. Jantar e hospedagem.

12/11 - FEZ
Café da manhã. O dia de hoje será dedicado à visita de Fez, a capital religiosos
marroquinos. Visita a Medina medieval, Attarine e Bouanania Medersas, a fonte
Nejjarine e o Mesquita Karaouin. À tarde, visita de Fez Jdid. Jantar e hospedagem.

13/11 – FEZ / MIDELT / ERDFOUD/ MERZOUGA
Café da manhã. Partida para Erfoud pelas montanhas, passando por Ifrane, a
estação de esqui. Faremos uma parada em Azrou, um importante centro de
artesanato. Visita a Midelt no final da manhã. Seguiremos em direção a
Erfoud via Errachidia e o Vale do Ziz, pontilhado de palmeiras, fonte do festival
anual em Erfoud. Na chegada embarcaremos em 4 x 4 para uma seguir até
Merzouga onde será o nosso acampamento no deserto. Jantar e hospedagem
no acampamento em Merzouga.
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15/11 - OUARZAZATE / MARRAKESH
Café da manhã. Visitaremos o Kasbah de Taourirt, e o Kasbah de Ait
Benhaddou, a fortaleza mais espetacular do sul de Marrocos, que serviu de
cenário para muitos filmes como "Lawrence da Arábia". NA parte da tarde,
sairemos de Marrakech através do Tizin'Tichka oferecendo uma paisagem
impressionante no coração das montanhas de Atlas. Chegada a Marrakesh.
Jantar e hospedagem.

16/11 – MARRAKECH
Café da manhã. Visita de dia inteiro a Marrakech, a segunda cidade imperial
mais antiga, conhecida como a Pérola do Sul. A cidade foi fundada pelos
Almorávidas no final do séc. XI. a visita histórica inclui os jardins Menara, o
Museu Dar Said, o Palácio Bahia e o Minarete Koutoubia. Na parte da tarde,
visita aos mercados e bairros de artesãos com sua variedade cultural. Jantar
com show (opcional). Hospedagem.

17/11 – MARRAKECH / ESSAOUIRA
Café da manhã. Sairemos em direção a Essaouira. Visita a esta idílica vila de
pescadores conhecida como a antiga Mogador e o forte português, famoso pelo
artesanato em madeira talhada. Regresso a Marrakech, jantar e hospedagem.

18/11 – ESSAOUIRA / SAFI / EL JADIDA / CASABLANCA
Café da manhã. Dirija até Safi, também uma antiga fortaleza Portuguesa e
famosa pela sua olaria. Continuaremos em direção Oualidia pela rota pitoresca.
Na parte da tarde, visita de El Jadida, incluindo a famosa cidadela, uma
lembrança da ocupação portuguesa na o século XVI. Continuação e chegada a
Casablanca para o Jantar e hospedagem.
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MARROCOS COMPLETO
Com acampamento no deserto
Saída: 08

ESSENCIAL

NOVEMBRO 2022 - 13 dias e 10 noites

19/11 – CASABLANCA/SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário oportuno, saída para o aeroporto para embarque
com destino a São Paulo, com conexões.

20/11 – SÃO PAULO/PORTO ALEGRE
Chegada em São Paulo e conexão para Porto Alegre. Chegada e .... até a próxima
viagem.

VALOR INCLUI:
• Passagem aérea desde Porto Alegre
• 10 noites de hospedagem com meia pensão (café da manhã e jantar) nos hotéis
previstos sendo acampamento no deserto em Merzouga
• Guia local falando português
• Visitas e entradas nos monumentos descritos no programa
• Seguro de assistência de viagem
• Coordenador de viagem, Paralelo 30 Turismo para um grupo de no mínimo 20 pessoas

VALORES POR PESSOA
PARCELAMENTO Entrada – USD 1350 + 9 x USD 302

DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM:
• Passaporte com validade mínima de seis meses
• Verifique a exigência de documentação vigente em relação a Pandemia de Covid 19

À VISTA USD 3650 + taxas USD 210

SUPL. SINGLE USD 720
Valores para referência, o pagamento deve ser feito em reais ao câmbio do
dia do fechamento.

HOTELARIA
CASABLANCA
RABAT
FEZ
MERZOUGA
OUARZAZATE
MARRAKECH
ESSAOUIRA
CASABLANCA

HOTEL KENZI TOWER Ou similar
HOTEL FARAH Ou similar
HOTEL PALAIS MEDINA Ou similar
LA BELLE ETOILE BIVOUAC Ou similar
HOTEL BERBERE PALACE Ou similar
HOTEL KENZI ROSE GARDEN Ou similar
HOTEL ATLAS ESSAOUIRA & SPA Ou similar
HOTEL KENZI TOWER Ou similar

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS - VÔOS DOMÉSTICOS A SEREM DEFINIDOS)
Voo
TAP Portugal 118

Partida
Chegada
Porto Alegre Lisboa

TAP Portugal 1442
TAP Portugal 1443
TAP Portugal 087

Lisboa
Casablanca
Lisboa

51

3037.3522

Casablanca
Lisboa
São Paulo

Horário de partida/chegada
ter 08/nov 21:10
qua 09/nov 11:00
qua 09/nov 13:35 15:55
sáb 19/nov 16:40 17:00
sáb 19/nov 23:30
dom 20/nov 06:30
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