MARROCOS
Saída 11 de Janeiro | 15 noites
Grupo com guia brasileiro saindo do Brasil

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

O EXÓTICO MARROCOS IMPERIAL
VISITANDO CASABLANCA, ESSAOUIRA, MARRAKECH, OUARZAZATE, ERFOUD
E FEZ
✓ Uma maravilhosa viagem exótica, multicolorida e luxuosa.
✓ Em cada cidade um cenário de lendas e fábulas esbanjando riqueza artística e cultural.
✓ Numerosos monumentos declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
✓ Maravilhosos jardins, palácios e residências.
✓ Uma experiência única por uma história que teve início no século 10.
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DIA A DIA
11 de janeiro de 2020 – Sábado
BRASIL - CASABLANCA, MARROCOS
Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo no dia 10/01
à noite para embarque no voo da Royal Air Maroc às 00:20hrs (São Paulo) e às 00:30hrs
(Rio de Janeiro) do dia 11/01. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia
livre para descanso. À noite jantar de boas-vindas e confraternização. Jantar incluído.
Hospedagem em Casablanca.
12 de janeiro de 2010 – Domingo
CASABLANCA, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída para city tour incluído, visitando o Mercado Central,
Distrito de Habous, Palácio Real, Praça de Mohamed V, área residencial de Anfa,
exterior da Mesquita de Hassan II, principais parques e avenidas. Tempo livre para
almoço em restaurante típico. Retorno ao hotel e tarde livre. Jantar incluído.
Hospedagem em Casablanca.

13 de janeiro de 2020 – Segunda-feira
CASABLANCA - EL JADIDA - ESSAOUIRA, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para Essaouira, antiga cidade de Mogador.
Chegada e visita à fortaleza e principais pontos turísticos da cidade. Restante do dia
livre. Jantar incluído. Hospedagem em Essaouira.
14 de janeiro de 2020 – Terça-feira
ESSAOUIRA - MARRAKECH, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída por volta das 10:00hrs para Marrakech. Chegada no
início da tarde e restante do dia livre. Jantar incluído. Hospedagem em Marrakech.
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15 de janeiro de 2020 – Quarta-feira
MARRAKECH, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visitarmos Menara e os
Jardins de La Menara, parque repleto das mais variadas espécies de árvores, em cujo
centro se destaca um enorme reservatório de água - sistema hidráulico destinado à
recolha das águas provenientes dos degelos das montanhas Atlas. Nos tempos da
Dinastia dos Almohades (séc. XII), os jardins eram destinados aos encontros amorosos
dos sultões de Marrakech. Seguiremos visitando os Túmulos Saadianos, o Museu Dar
Si Said e o Palácio Bahia. Visitaremos também a Medina, seus velhos mercados, os
Souks, os mais representativos do país, autênticos tesouros de ouro, prata e âmbar,
mobiliário, sedas, tapeçaria, artesanato e todo o conjunto de especiarias que nos
invadem os sentidos. Finalmente, no coração da cidade, entramos na famosíssima
Praça Jemaa el-Fna, um local onde tudo acontece a qualquer hora do dia ou da noite.
À medida que a noite cai, a Praça enche-se de músicos, mágicos, curandeiros,
encantadores de serpentes, contadores de histórias, malabaristas, dentistas,
domadores de animais etc. proporcionando aos visitantes um espetáculo único. Retorno
ao hotel. Jantar incluído. Hospedagem em Marrakech.

16 de janeiro de 2020 – Quinta-feira
MARRAKECH, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Dia livre para passeios opcionais sugeridos pelo guia.
Jantar incluído. Hospedagem em Marrakech.
17 de janeiro de 2020 – Sexta-feira
MARRAKECH, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Dia livre para passeios opcionais sugeridos pelo guia.
Jantar incluído. Hospedagem em Marrakech.
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18 de janeiro de 2020 – Sábado
MARRAKECH - OUARZAZATE, MARROCOS
Café da manhã e saída para Ait Benhaddou através da passagem de Tizi N’yichka (2260
metros de altitude). Chegada e visita incluída à famosa Kasbah que serviu de cenário
de diversos filmes. A Kasbah é atualmente Patrimônio Mundial da Humanidade pela
UNESCO. Continuação para Ouarzazate. Chegada e jantar incluído. Hospedagem em
Ouarzazate.
19 de janeiro de 2020 – Domingo
OUARZAZATE, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visitarmos o Vale das Rosas
e Skour, estúdios de cinema etc. Tarde livre e jantar incluído. Hospedagem em
Ouarzazate.

20 de janeiro de 2020 – Segunda-feira
OUARZAZATE – TODGHA - ERFOUD, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída para Tinghir, para visitar as magnificas gargantas do
Todgha com rochas de mais de 250m de altitude. Almoço (não incluído) em restaurante
localizado ao pé da Garganta. Após almoço continuação para Erfoud. Chegada e Jantar
incluído. Hospedagem em Erfoud.
21 de janeiro de 2020 –Terça-feira
ERFOUD, MARROCOS
Neste dia sugerimos um passeio opcional de manhã cedo, em veículo 4x4, para
vermos o nascer do sol no alto das dunas do deserto. Na volta, café da manhã no hotel.
Restante do dia livre. Jantar incluído. Hospedagem em Erfoud.
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22 de janeiro de 2020 –Quarta-feira
ERFOUD – TINGHIR – MIDELT - FEZ, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída para Fez, cruzando as montanhas Atlas via Midelt.
Continuação para Fez, chegada por volta das 18hrs. Jantar incluído. Hospedagem em
Fez.
23 de janeiro de 2020 –Quinta-feira
FEZ, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído de dia inteiro, pela cidade
imperial de Fez, declarada Patrimônio Cultural Universal pela UNESCO. Visitaremos a
impressionante Medina medieval, onde exploraremos algumas de suas milhares de
ruelas, travessas e becos. Passaremos por algumas de suas famosas escolas religiosas
(colégios islâmicos) dentre elas karaouine, uma das mais antigas do mundo ainda em
funcionamento e Attarine, uma joia da arquitetura hispano-mourisco, construída no
século XIV. Visitaremos também um centro cerâmico na Medina. Tempo livre para
almoço (não incluído) e seguiremos pelos impressionantes labirintos dos souks,
verdadeiros tesouros culturais do mundo, onde encontraremos diversos produtos e
artesanatos. Mais tarde visitaremos a Praça Nejjarine, com sua bela fonte composta
por mosaicos e Fes El Jedid (New Fez), onde veremos o Palácio Real, mesquitas,
medersas, souks e a muralha da cidade. Retorno ao hotel no final da tarde. Jantar
incluído. Hospedagem em Fez.
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24 de janeiro de 2020 –Sexta-feira
FEZ, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Dia livre para passeio opcional sugerido pelo guia. Jantar
incluído. Hospedagem em Fez.
25 de janeiro de 2020 –Sábado
FEZ – MEKNES – RABAT - CASABLANCA, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Saída para Meknes, cidade que tem as maiores muralhas do
país. Visitaremos a Praça Hdim e Mellah. Continuaremos para Rabat, capital do
Marrocos e visitaremos o Palácio Real Mechouar, os jardins, Kashah, Oudaya, Mausoléu
Mohamed V e a Torre Hassan. Partida para Casablanca. Chegada e jantar incluído.
hospedagem em Casablanca.

26 de janeiro de 2020 –Domingo
CASABLANCA, MARROCOS
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque
com destino ao Brasil.
VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: € 2.999,00
Entrada de € 599,00 + taxa
10 parcelas mensais: €

240,00

TAXA
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: € 99,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: € 586,00
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VALOR DA PARTE AÉREA
Valor a partir de: US$1.416,00
Taxa de embarque: US$80,00
Taxa de emissão: US$100,00
Cia aérea: ROYAL AIR MAROC
VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS:

Sujeitos à alteração

Saída do Rio de Janeiro

Royal Air Maroc

11/01

Rio de janeiro/Casablanca

00:30

12:10

Royal Air Maroc

26/01

Casablanca/Rio de Janeiro

16:40

23:00

Royal Air Maroc

11/01

São Paulo/Casablanca

00:20

12:15

Royal Air Maroc

26/01

Casablanca/São Paulo

16:25

22:55

Saída de São Paulo

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o
passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade) ;
• 03 noites de hotel em Casablanca com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 noite de hotel em Essaouira com café da manhã em apartamento duplo;
• 04 noites de hotel em Marrakech com café da manhã em apartamento duplo;
• 02 noites de hotel em Ouarzazate com café da manhã em apartamento duplo;
• 02 noites de hotel em Erfoud com café da manhã em apartamento duplo;
• 03 noites de hotel em Fez com café da manhã em apartamento duplo;
• Passeios conforme descritos no programa;
• Todos os jantares incluídos nos hotéis do programa;
• Kit de viagem Transeuropa;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil
(mínimo de 15 passageiros).

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Vistos e taxas referentes;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
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• Qualquer item não mencionado como incluso.
HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Casablanca

Movenpick Hotel Casablanca

Rond-Point
Marrocos

Hassan

Essaouira

Atlas Essaouira & Spa

Boulevard
Marrocos

Mohamed

Marrakech

Les Jardins de L`Agdal Hotel & Spa

Ouarzazate

Ksar Ighnda

Erfoud

A confirmar

Fez

Palais Medina & Spa

II,
V,

20000
44000

Casablanca,
Essaouira,

Avenue Mohammed VI zone touristique de
l'agdal, Agdal, 40000 Marrakech, Marrocos
Aît Ben Haddou, 45000 Asfalou, Marrocos

Avenue Allal El Fassi, 30000 Fez, Marrocos

TEMPERATURA
Marrocos

Mín: 08°C e Máx: 20°C

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de € 599,00 + taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de € 240,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro de viagem
internacional. Vacina de febre amarela com certificado internacional. Os passageiros de outras
nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de
entrada.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS
Como regra geral, as companhias aéreas, nos voos nacionais, permitem ao passageiro, além da bagagem
de mão, o transporte de bagagem despachada com peso de até 20 kg e, nos voos internacionais o limite
de bagagem está sujeito às regras e tipos de tarifa aérea eleita para o programa. Em todos os casos,
passageiros deverão sempre confirmar previamente junto à cia aérea contratada para transportá-los
(incluindo eventuais escalas e conexões) os exatos limites por eles praticados, sob pena de, na hipótese
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de excesso de bagagem, ter de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas.
Obs: Alguns programas podem ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao
prestador de serviço do exterior, sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem
local que é de no máximo 20 kg, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no
momento do embarque.
ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação. Nota: A Europa não disponibiliza
normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br

