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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.

Dia 6º Marrakech
· Sexta-feira · Café da manhã + Jantar
Dia livre. Possibilidade de realizar excursões opcionais como: “Esaoui-
ra / Mogador - A Meka de Poetas e Pintores”, a Visita às Cataratas de 
Ouzoud, “O Vale Ourika” ou “Os 3 Vales de Marrakech”. Consulte nossa 
equipe no destino. Jantar e alojamento.

Dia 7º Marrakech / Rabat / Casablanca / Cairo
· Sábado · Café da manhã
Saída cedo para a cidade imperial de Rabat, capital do Reino de Marro-
cos até 1912. A visita começa com a Kasbah de Oudaya e logo depois 
a visita ao Palácio Real, a atual residência do Rei. Continuaremos pelo 
bairro das embaixadas, até o mausoléu Mohamed V e, ao lado, a Torre de 
Hasan e a Mesquita, com uma vista do rio Bouregreg. Almoço e tempo 
livre. Continuaremos para Casablanca para pegar o voo noturno para o 
Cairo com horário previsto para 00h35 de domingo.
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EGITO COM CRUZEIRO PELO NILO

Dia 8º Casablanca / Cairo
• Domingo
Chegada ao aeroporto do Cairo prevista para as 06h10 da manhã e as-
sistência por parte de nosso pessoal. Trâmites de vistos. Neste dia reali-
zaremos a visita à esplanada das pirâmides, das quais as mais famosas 
correspondem aos faraós Keops, Kefren e Micerinos, além da enigmáti-
ca Esfinge. Traslado ao hotel. Distribuição dos quartos. Possibilidade de 
fazer visitas opcionais (consulte nossa equipe no destino). Alojamento.

Dia 9º Cairo / Luxor
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar a bordo.
Pela manhã traslado ao aeroporto para pegar o voo (incluído) para Luxor, 
marcado para as 07h45min da manhã. Chegada em Luxor prevista para 
08h55min, assistência de nossa equipe para se deslocar para o cruzeiro. 
Distribuição das cabines. Almoço e visita à tarde aos templos de Karnak 
e Luxor, que constituem o complexo monumental mais importante do 
Egito, construído ao longo de dois mil anos. Jantar e alojamento a bordo.

Dia 10º Luxor - Esna
• Terça-feira • Pensão completa a bordo
Visita à Necrópole de Tebas, incluindo o famoso Vale dos Reis, a vista 
panorâmica do templo Deir el Bahari da rainha Hatshepsut, único por 
seus amplos terraços escalonados, o templo Medinet Habu de Ramsés 
III e os colossos de Memnon, que guardavam a entrada do templo fune-
rário do rei Amenófis III. Após a visita, retorno ao cruzeiro e navegação. 
Noite a bordo.

Dia 11º Esna - Edfu - Kom Ombo - Aswan
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo
Chegada a Edfu. Visita em Calesa ao Templo de Edfu, o deus com cabeça 
de falcão e o mais bem preservado do Egito, além de ser o segundo 
maior do país. Retorno ao navio, navegação. À tarde, visita do templo 
Kom Ombo dedicado aos deuses Haroeris, que tinham a cabeça de um 
falcão e Sobek, com a cabeça de um crocodilo, consiste em uma entrada 
dupla, porta e altar. Em Kom Ombo, também poderemos ver o Nilôme-
tro, usado pelos antigos egípcios para medir o nível das águas dos rios. 
Embarque no cruzeiro. No horário programado, a travessia para Aswan é 
retomada. Noite a bordo.

Dia 12º Aswan
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo
De manhã, realizaremos a visita de Abu Simbel, onde visitaremos os tem-
plos esculpidos no penhasco do deserto ocidental por Ramsés II no sé-
culo 11 antes de Cristo, com estátuas de 20 metros de altura, dedicadas 
ao deus Amon Ra e ao templo de Nefertari, dedicado à deusa Hathor. 
À tarde, realizaremos um passeio ao longo do rio nos barcos de pesca 
típicos, chamados “falucas”. Noite a bordo.

Dia 13º Aswan / Cairo
• Sexta-feira • Café da manhã
De manhã, check out do cruzeiro e saída para a visita à Alta Barragem - 
uma enorme obra de engenharia que retém as águas do rio Nilo, criando 
o lago Nasser. Depois, visita da Pedreira de Granito Vermelho, onde se 
encontra o famoso Obelisco Inacabado de 41 metros de altura. Traslado 
direto ao aeroporto de Aswan e embarque no voo (incluído) para o Cairo, 
previsto para as 14h25min. A chegada ao Cairo está marcada para as 
15h50. Traslado ao hotel. Alojamento.

Dia 14º Cairo
• Sábado • Café da manhã
Dia livre com possibilidade de visitas opcionais como:
* Dia inteiro no Cairo;
* Alexandria;
* Memphis e Sakkara.
Por favor, consulte nossa equipe no destino. Alojamento.

Dia 15º Cairo / Brasil
• Domingo • Café da manhã.
No horário previamente combinado, traslado ao Aeroporto Internacional 
do Cairo, no voo marcado para as 07h10min da manhã. Saída via Casa-
blanca para São Paulo, Brasil. Fim dos nossos serviços.

Itinerários EGITOMARROCOS



Hotéis Previstos (ou similar categoria)

EGITO

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 os 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 • 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.

Categoría 4* 
El Cairo: Pyramids Park 4* / Barceló 4* S 
Barco Crucero Nilo: Crown Jewel 4*S / Princess Sarah 4*S

Categoría 5* 
El Cairo: Marriott 5*
Barco Cruzeiro Nilo: Concerto 5* / Esmeralda 5*

• Voos São Paulo / Casablanca / Cairo / Luxor / Aswan / Cairo / Casablanca / São Paulo em linha regular, Cia Royal 
Air Marroc e Egipt Air • Traslados aeroporto / hotel / aeroporto • Transporte de acordo com o programa em carro, 
micro ônibus ou ônibus com A / C • Guia local acompanhante e guias locais de idioma espanhol - português com 
saída garantida • Visitas indicadas no itinerário • Seguro de viagem • Assistência do receptivo local 24 horas

Vuelos Previstos     
Domingo: AT 214 - São Paulo (GRU) - Casablanca (CMN) - Saída 23h15 - Chegada 12h10 (+1)                   
Domingo: AT 272 -  Casablanca (CMN) - Cairo (CAI) - Saída 00h25 -  Chegada 06h10
Lunes:      MS 463 - Cairo (CAI) - Luxor (LXR) - Saída 07h45 - Chegada 08h55
Viernes:    MS 412 - Aswan (ASW) - Cairo (CAI) - Saída 14h25 - Chegada 15h50                 
Domingo: AT 273 - Cairo (CAI) - Casablanca (CMN) - Saída 07h10 - Chegada 11h50                    
                 AT 215 - Casablanca (CMN) - São Paulo (GRU) - Saída 16h20 - Chegada 21h50

No Marrocos
• 4 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)

No Egito
• 4 noites de cruzeiro no barco escolhido ou similar em cabine standard em regime de pensão completa a bordo (sem 

bebidas) • 3 noites de estadia no Cairo em hotel categoria 4* em quarto duplo standard, com banheira e ou ducha, com 
café da manhã Incluído

• Taxas aeroportuárias Internacionais, Vistos, gorjetas, bebidas nas refeições, maleiros 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

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

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

CATEGORIA 4* (Hotéis)
Quarto Duplo

4/6 pess. +10 pess.
3.525 usd 3.400 usd

Suplementos

Supl. Quarto individual 775 usd 775 usd

CATEGORIA 5* (Hotéis)
+ Jaima de Luxo Dupla 4.850 usd 4.700 usd
Supl. Quarto individual 1.015 usd

Taxas de aeroporto NETO (a reconfirmar) 130 usd........................................................................................

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

1.015 usd

Visto do Egito (Pago na entrada ao país, segundo nacionalidade) ..................................................  70 usd
** Rogamos consultar preços para as saídas a partir de outubro de 2020 (Temporada Alta) **

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

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

Datas de Saídas Garantidas 2020 (Domingos)

BRASIL

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


