
 

  Cidades Imperiais -  7 DIAS ‐ 6 

NOITES 
Saídas garantidas todas as semanas  Inclui Meia Pensão 

Promoção: Saídas: Abril: 16,23 e 30 Maio: 7,14,21 e 28 

 

Categoria 4* Desde US$ 1.990,  
Entrada US$ 598,     9 x US$ 155, 

Categoria 5* Desde US$ 2.287,  
Entrada US$ 687,      9 x US$ 178, 

Preços inclui: Parte terrestre com Meia Pensão, Seguro Saúde Plano Full GTA  e Passagem Aérea Royal Air 
Maroc em classe econômica. (Não inclui taxa de embarque).Forma de pagamento entrada 30% e saldo em 9 

parcelas iguais nos cartões de credito.) Preço por pessoa em Apartamento Duplo 
1º Dia – SAB – Aeroporto .Embarque em voo da Royal 
Air Maroc com destino a:Casablanca: Chegada ao 

aeroporto de Casablanca, Mohamed V. Boas vindas, assistência 

e traslado para o hotel em Casablanca. Acomodação, jantar . 

2º Dia – DOM – Casablanca / Rabat: Após café da manhã, 

encontro com o seu guia local por volta das 09h30m, visita à 

Casablanca, capital financeira de Marrocos: a magnífica 

Mesquita Hassan II, Praças Mohamed V e das Nações Unidas, o 

mercado central, Habbous Quarter (Medina de Casablanca) e a 

área residencial de Anfa. Caminhada pela encosta da praia 

Aïn Diab. Almoço livre. Saída para Rabat, a cidade imperial 

branca, visita à capital administrativa de Marrocos e seus 

pontos turisticos , Torre Hassan, o explendido Mausoléu 

Mohamed V, a Kasbah dos Oudaias e a Medina. Acomodação 

no hotel, jantar e pernoite. 

3º Dia – SEG – Rabat / Meknes / Fez: Após café da manhã, 

saída para Fes onde haverá a 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, fundada no final do século XVII 

por Moulay Ismail. 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 antiga. 

Chegada em Fes. Acomodação, jantar e pernoite. 

4º Dia – TER – Fez: Após café da manhã, saída para tour de 

dia inteiro pelos pontos turísticos de Fes, 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 poderemos ver diversos artesões aindatrabalhando na antiga 

tradição oriental. Retorno para o hotel, jantar e pernoite. 

5º Dia – QUA – 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 encontraremos 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 pais contrastando com o céu 

azul claro e suas eternas palmeiras verdes. Acomodação no 

hotel, jantar e pernoite. 

6º Dia – QUI – Marrakesh: Após café da manhã, tour de dia 

inteiro em 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 à praça Djemaa El Fna. O jantar Diffa Fantasia 

será servido nas tendas marroquinas do famoso restaurante 

“Chez Ali”, enquanto se aprecia apresentações de camelos e 

cavalos, dança folclórica e dança do ventre. Retorno ao hotel 

e pernoite. 

7º Dia – SEX – Marrakesh / Aeroporto:Após café da 

manhã, traslado para o aeroporto de Marrakesh para 

o voo de retorno via Casablanca com a Royal Air Maroc. ‐  

Fim dos nossos serviços ‐ 

Consulte Programas 
OASIS, DUNAS & DESERTO em 4x4 8 DIAS/ 7 NOITES 

GRANDE TOUR DE MARROCOS 11 DIAS/10 NOITES 
 


