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MARROCOS COM NOITE NO DESERTO

Dia 1º Brasil / Casablanca
· Domingo
Saída de São Paulo em voo noturno regular pela Royal Air Marrocos com 
destino a Casablanca. 

Dia 2º Casablanca / Marrakech
· Segunda-feira · Jantar
Chegada prevista para às 12h30. Após os trâmites do aeroporto, iremos 
diretamente visitar a cidade com a aura mais cinematográfica do mundo, 
Casablanca, aonde iremos para o Bulevar da Corniche, até chegar ao 
bairro de Anfa e terminar no exterior da Grande Mesquita de Hassan II - 
Magnífico Monumento do Século XX, construído sobre o mar, de incrível 
beleza e proporções (opcionalmente, poderão visitar o interior). Conti-
nuaremos nossa jornada para Marrakech. Jantar e alojamento. 

Dia 3º Marrakech / Ouarzazate / Deserto de Zagora – Dunas do 
Saara
· Terça-feira · Café da manhã + Jantar no deserto.
Hoje teremos a grande experiência de passar a noite em um acampa-
mento berbere nas dunas do Saara. Saída cedo em veículos 4x4 em 
direção às montanhas e ao Alto Atlas. Atravessaremos aldeias com ter-
raços escalonados até chegarmos a Ouarzazate para visitar “La Kasbah 
Taourirt”. Em outros tempos, residência do Paxá de Marrakech. Visitare-
mos os quartos antigos do Glaoui, “Paxá”, a sala de jantar e o quarto da 
favorita. Almoço em frente à mesma Kasbah, após uma vista panorâmica 
de Ouarzazate. Continuação deixando à nossa direita o maior palmeiral 
da África e de onde são obtidas as melhores e mais doces tâmaras, até 
chegar a Zagora, onde iremos já por pistas às dunas do Saara. Chegan-
do, pegaremos nossos dromedários que nos levarão a passar uma noite 
no meio do deserto, nas autênticas Jaimas (Tendas) Bereberes. Jantar e 
alojamento no próprio acampamento.

Dia 4º Deserto de Zagora / Ait ben Haddou / Marrakech 
• Quarta-feira · Café da manhã + Jantar
Café da manhã e saída do deserto de Zagora em direção à Kasbah de Ait 
Ben Haddou. Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, é o ksar (Kas-
bah) mais impressionante do sul marroquino. De diferentes tons de ver-
melho, de acordo com a hora do dia, suas numerosas torres com ameias 
parecem ligadas à montanha. Serviu de cenário para inúmeros filmes. 
Poderão visitar algumas casas e chegar à torre da antiga Kasbah: visita 
panorâmica da região com o Alto Atlas ao fundo. Saída atravessando as 
montanhas do Atlas em direção a Marrakech. Chegada e alojamento. 
Hoje, opcionalmente, sugerimos o Jantar Show no “Chez Ali” ou também 
chamado de corrida da pólvora.

Dia 5º Marrakech
· Quinta-feira · Café da manhã + Jantar
De manhã, visitaremos a cidade de Marrakech: começando pelos Jardins 
Menara, com seu lago do século XII, a Mesquita Kautobia do lado de fora, 
com seu esplêndido minarete, o Palácio Bahia, exemplo da Idade Média 
Muçulmana, onde se destaca a sala dos embaixadores. A visita termina 
em um lugar mágico, a Praça de J´ma el F´na (Assembléia do Povo) de-
clarada Patrimônio da Humanidade. Tarde livre. Possibilidade de fazer a 
excursão opcional: “Zocos e Medersa Ben Jousef”. Jantar e alojamento.

Dias 6º e 7º Marrakech 
• Sexta-feira e Sábado · Café da manhã + Jantar
Dias livres. Possibilidade de excursões opcionais como: “Esaouira / Mo-
gador - O Meka de Poetas e Pintores”, a Visita às Cataratas de Ouzoud, 
“Vale Ourika” ou “Os 3 Vales de Marrakesh”. Consulte nossa equipe no 
destino. Jantar e alojamento.

Dia 8º Marrakech / Casablanca / Tunísia 
• Domingo · Café da manhã 
No horário previamente combinado, traslado para o aeroporto de Casa-
blanca para a Tunísia no voo programado para as 15h00min. 

TUNÍSIA: TOUR MONUMENTAL e OASIS
Dia 8º Casablanca / Túnis (Túnis, Gammarth ou Hammamet)
• Domingo
Chegada em Túnis prevista para as 17h35, assistência e traslado ao hotel 
em Túnis, Gammarth ou Hammamet.  Alojamento.

Dia 9º Túnis, Gammarth ou Hammamet/Porto El Kantaoui/Sous-
se/Monastir/El Jem/Sfax
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Visita a Hammamet. Saída para Sousse / Porto El Kantaoui, onde visita-

remos a Medina de Sousse. Continuação para Monastir, visita do Ribat e 
do Mausoléu de Habib Bourguiba. Saída para El Jem, cidade dominada 
por seu majestoso Coliseu Romano, uma joia arquitetônica excelente-
mente preservada, é considerada o primeiro edifício dessas dimensões 
no norte da África. Com formato elíptico e capacidade para trinta mil es-
pectadores, apresentava shows sangrentos entre gladiadores e feras e, é 
claro, entre feras e cristãos. Continuação para Sfax. Alojamento no hotel.

Dia 10º Sfax/Djerba/Gabes/Matmata
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Visita panorâmica de Sfax, onde se destaca sua Medina, cercada por 
uma grande muralha e cuja entrada principal, chamada Bad Diwan, foi 
construída em 1306 e bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. 
Continuação para a Ilha Djerba. Passeio pela ilha visitando a cerâmica e o 
museu de artes tradicionais de Ghellala, a belíssima sinagoga de Ghriba 
e Houmt Souk, a capital, conhecida por seu artesanato. Atravessando a 
calçada romana (Al Kantara). Continuação a Gabes, onde faremos um 
tour panorâmico por seu oásis marítimo e visitaremos o mercado de 
especiarias (souk El Jara). Seguiremos a Matmata. Chegada e alojamento 
no hotel.

Dia 11º Matmata/Douz/Chott El Djerid/Tozeur
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Visita das casas trogloditas (habitações escavadas em um terreno argilo-
so, com um pátio central aberto ao ar livre e por onde se comunicavam 
os quartos). Continuação para Douz, uma cidade que sempre foi o ponto 
de chegada de caravanas de camelos e que conta com um mercado 
animado. Perto da cidade existem grandes dunas de areia fina. Possibili-
dade de um passeio de dromedário opcional e facultativo nas dunas de 
Douz. Saída para o impressionante lago salgado de Chott el Djerid, que é 
uma depressão salina que, misturando esse sal com lama e areia, forma 
um solo argiloso onde a água emerge em algumas áreas, produzindo a 
sensação de ser um mar, faremos uma parada para contemplar, se as 
condições climáticas permitirem, o fenômeno das miragens. Chegada a 
Tozeur e visita à cidade antiga, ao Oasis e ao Souk. Alojamento no hotel.

Dia 12º Tozeur/Nefta/Tozeur
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Manhã livre ou passeio opcional de 4x4 pelos oásis das montanhas, Che-
bika, Tamerza e Oung Jemel, onde foram filmadas parte dos filmes de 
“O Paciente Inglês” e “Guerra as Galáxias”. Das dunas contemplaremos 
uma bela paisagem. À tarde, sairemos para Nefta para visitar o Oásis e 
os “morabitos” (tumbas de pessoas de veneração popular). Alojamento 
no hotel.

Dia 13º Tozeur/Gafsa/Sbeitla/Kairouan/Túnis, Gammarth ou 
Hammamet
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.
Saída, via Gafsa, em direção a Sbeitla, cidade de origem romana destruí-
da pelos árabes em 647. Visita do Arco de Diocleciano, dos Templos do 
Capitólio e do Fórum. Continuação até Kairouan, cidade de imponentes 
muralhas e que é a quarta cidade sagrada do Islã. Visita à Grande Mes-
quita Omeya Ikba Ubn Nafa, a primeira construída no norte da África, 
visita à Mesquita Mausoléu de Abu Zama (o Barbeiro), passeio pela cida-
de e visita às lojas de artesanato locais em Kairouan. Saída para Túnis, 
Gammarth ou Hammamet. Alojamento no hotel.

Dia 14º Túnis, Gammarth ou Hammamet/Cartago/Sidi Bou Said/
Túnis, Gammarth ou Hammamet
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.
Saída para visitar o Museu de Bardo, que ocupa um palácio do século 
XIX, onde se destaca uma das coleções de mosaicos mais importantes 
do mundo, considerada uma das melhores e mais completas. Alguns dos 
mosaicos mais espetaculares são: o Triunfo de Netuno, o mosaico do 
Sr. Juliou, o Mar de peixes e alguns mosaicos que se referem a temas 
mitológicos, como o das obras de Hércules. Continuação para a Medina 
da Túnis, tempo livre para visitá-la, é a área mais antiga e interessante 
e data da época dos hafsies do século VII, onde poderão descobrir sua 
infinidade de zocos: a de perfumes, tintureiros, Chechias, etc. Saída para 
Cartago para visitar suas ruínas: Colina de Birsa, Termas de Antonino, 
passando pelo Teatro. Em seguida, visita da pitoresca vila de Sidi Bou 
Said, com suas casas brancas e telhados de azul intenso, que oferecem 
um belo panorama sobre o Golfo de Túnis. Regresso ao hotel.

Dia 15º Túnis, Gammarth ou Hammamet / Brasil.
• Domingo • Café da manhã.
No horário previamente acordado, traslado ao aeroporto de Túnis para 
seguir em voo previsto para as 11h50 da manhã sentido Casablanca. Em 
seguida, voo para São Paulo, Brasil. Fim dos nossos serviços.

ItineráriosMARROCOS TUNISIA



• Fev: 16  • Mar: 15  • Apr: 19  • May: 10 e 24 • Jun: 7  

• Set: 06  • Out: 04  • Nov: 01  • Dez: 06

Datas de Saídas Garantidas 2020 (Domingos)

Preços por pessoa (em dólares - USD-, em DUPLO)

CATEGORIA 4* (Hotéis)

Temp. Média: de 25 Mar a 23 Jun. e de 15 Set. a 31 de Out:

Quarto Duplo
4/6 pess. +10 pess.
3.120 usd

85 usd

2.760 usd

Suplementos

Hotéis Previstos (ou similar categoria)

MARROCOS TUNISIA

Notas e Condições: Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.) • Tour regular garantido em espanhol• Os serviços não utilizados do circuito 
não são reembolsáveis • A ordem dos serviços pode ser modificada. Por motivos operativos pode dar-se o caso de pernoitar em alguma cidade diferente as 
previstas, mantendo-se integro em ambos casos o conteúdo do programa • Os veículos utilizados durante o tour poderá ser Ônibus, 4x4 (Marrocos), micro-
ônibus (com ar-condicionado), dependendo do número de participantes • Na Tunísia, o jantar no primeiro dia será oferecido ou não, dependendo da hora de 
chegada ao hotel. Normalmente, nas chegadas ao hotel após as 19h00min horas, o primeiro serviço será alojamento• Se inclui um guia local acompanhante 
em espanhol - português por cada saída garantida • Rogamos consultar preços para as saídas a partir de novembro de 2020.

** Rogamos consultar preços para as saídas a partir de outubro de 2020 (Temporada Alta) **

Supl. Quarto individual 385 usd 385 usd

CATEGORIA 5* (Hotéis)
+ Jaima de Luxo duplo 3.430 usd 3.065 usd
Supl. Quarto individual 395 usd 395 usd

.........................................................
Temp Alta: de 24 Jun. a 25 Jul. e de 1 a 14 de Set 180 usd..............................................................................

Taxas de aeroporto NETO (a reconfirmar) 105 usd........................................................................................

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde 33 usd.........

Categoría 4*
•  Marrakesh: Atlas Asni 4*
•  Zagora: Campamento Caraven du Sud

Categoría 5*
•  Marrakesh: Kenzi Farah Rose Garden 5*
•  Zagora: Jaima Lujo Caraven du Sud

• Voos São Paulo / Casablanca / Túnis / Casablanca / São Paulo em linha regular, Cia Royal Air Marroc • Traslados 
aeroporto / hotel / aeroporto • Transporte segundo programa em carro, micro-ônibus ou ônibus de luxo com A/C. • 
Guias locais em espanhol - português por saída garantida • As visitas indicadas no itinerário • Seguro de viagem • 
Assistência do receptivo local 24 horas

Voos Previstos     
Domingo: AT 214 - São Paulo (GRU) - Casablanca (CMN) - Saída  23h15 - Chegada 12h10 (+1)
Domingo: AT 572 - Casablanca (CMN) - Túnis (TUN) - Saída  15h00 - Chegada 17h35                    
Domingo: AT 571 - Túnis (TUN) - Casablanca (CMN) - Saída  11h50 - Chegada 14h40                    
                 AT 215 - Casablanca (CMN) - Sao Paulo (GRU) - Saída  16h20 - Chegada 21h50

Em Marrocos
• 5 noites de alojamento em hotel categoria 4* mencionado ou similar em quarto duplo standard, com banheira e/ou ducha
• 01 noite no deserto de Zagora em Jaima Standard • Regime de meia pensão (sem bebidas)

Na Tunísia
• 7 noites de alojamento em hotéis previstos (ou similares), em quarto duplo standard, com banheira e/ou ducha
• Regime de pensão completa (sem bebidas)

• Taxas aeroportuárias Internacionais, vistos, gorjetas, bebidas nas refeições, maleteiros e/ou qualquer outro serviço 
não indicado especificamente no itinerário • Gastos pessoais como lavanderia, chamadas telefónicas, excursões 
opcionais, etc. • Refeições não mencionadas no itinerário

Este Programa Inclui 

Este Programa NÃO Inclui 

Categoría 4*
Túnis: Tunisia Palace 4* • Gammarth: Phebus 4* •  
Hammamet: Marina Palace 4* • Sfax: Shango Shypah 4* 
• Matmata: Diar El Barbar 4* • Tozeur: Golden Yasmin 
Ras El Rain 4*

Categoría 5*
Gammarth: Mouradi Gammarth 5*
Sfax: Golden Yasmin Les Oliviers Plc 5*

BRASIL


