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MARROCOS 

 
08 Noites / 09 Dias  

 
 Nome dos hotéis:  

 Casablanca - 01 noite no Oum Palace hotel 4* 
   Rabat - 01 noite no Helnan Chellah hotel 4* 
   Fez - 02 noites no Atlas Saiss hotel 4* 
   Marrakesh - 03 noites no BLUE SEA hotel 4* 
   Casablanca - 01 noite no Oum Palace hotel 4* 

 

DIA 1 - CASABLANCA:  

  Chegada em Casablanca. 
Os hóspedes chegarão ao Aeroporto Internacional Mohammed V e seguirão para o Hotel. 
 
O motorista irá buscar os passageiros no hotel. 
 
Sobre o passeio: Tour por Casablanca: 
passeio de orientação, começando por la corniche, a estância balnear com praias privadas, 
discotecas e restaurantes. Tenha um tempo livre caminhando em la corniche. Em seguida, 
continuação para a famosa Mesquita HASSAN II para visita externa. Almoço opcional, 
especialidades de frutos do mar. 
PM. Visita ao bairro Habous e sua quadra e mercado. Traslado ao hotel para jantar e 
pernoite em Casablanca 
Inclui: Guia acompanhante falando português | Veículos com Wi-fi | Traslado ao hotel para 
jantar e pernoite em Casablanca. 
Não inclui: Passeios opcionais ou qualquer outro item não mencionado.  
 
Após o passeio retorno ao hotel. 
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DIA 2 - CASABLANCA | RABAT:  
Após o café da manhã, saída para Rabat, capital do Marrocos.. 
 
Rabat é uma das quatro cidades imperiais de Marrocos. Um conjunto de locais desta cidade 
está inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO: a "cidade nova" (construída no 
início do protetorado francês em Marrocos), a Kasbah Oudayas, o jardim de testes, as 
muralhas da medina e as portas almóadas, local da mesquita Chellah Hassan (Torre 
Hassan), o mausoléu Mohammed V. PM continuação da visita.  
 
Incluso: Traslado ao Hotel para o jantar e pernoite em Rabat.  
Não Incluso: Almoço opcional na Marina.

 
 

DIA 3 - RABAT | MEKNES | FEZ:  
Após o café da manhã, saída para Fez via Meknes.  

 
Sobre os Passeios de Volubilis e Meknes: 
Meknes é uma capital imperial fundada no século XVII pelo sultão alaouita Moulay Ismael que 
decidiu fazer de Meknes uma das mais belas e poderosas cidades imperiais de Marrocos. Sua 
medina e as ruínas do palácio real renderam a Meknes um lugar na lista do patrimônio mundial 
da UNESCO. Considerado um dos portões mais bonitos do mundo, Bab Mansour foi construído 
no início do século XVIII. Meknes tem uma das medinas mais movimentadas do Marrocos. A 
Place El-Hedime, localizada exatamente entre a cidade velha e a parte imperial da cidade, 
abriga o mercado coberto e fica movimentado ao entardecer: engolidores de fogo, contadores 
de histórias, treinadores de animais e malabaristas criam uma atmosfera diferente de tudo o que 
você está acostumado. PM, partida para Volubilis: O maior sítio arqueológico romano do 
Marrocos fica a 31 km ao norte de Meknes: Volubilis. Arco triunfal, edifício do capitólio e casa de 
Baco – tudo testemunha o esplendor da cidade e seu peso econômico e político. Moulay Idriss 
Zerhoun é a cidade de peregrinação mais importante de Marrocos. Aqui jaz o túmulo de Moulay 
Idriss I, o fundador da Dinastia Idrissid e bisneto do profeta Maomé.  
 
 

Incluso: Traslado, jantar e pernoite em Fez. 
Não Incluso: Almoço opcional em restaurante local.



SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano 

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

 

 

 

DIA 4 - FEZ:  
Após o café da manhã, Visita guiada de dia inteiro.  
 
Sobre o passeio: A cidade imperial de Fez é a cidade que mais reflete o passado ancestral do 

reino marroquino e sua antiga civilização. Foi e continua a ser o núcleo da criatividade inte lectual 
e espiritual, não só em Marrocos, mas também no mundo islâmico. Fez abriga a universidade 
mais antiga do mundo, Al Quaraouiyyne e sua antiga medina foi classificada como Patrimônio 
Universal pela UNESCO em 1981.Almoço opcional em um antigo palácio na medina. 
PM, continuação da visita: O primeiro monumento a visitar é o vasto Bou Inania medersa e o 
antigo soberano Moulay Idriss situado no local onde tomou a decisão de construir a cidade. 
Depois de passar pelos vendedores de babouche, você chega à Praça En-Nejjarine e ao souk 
dos marceneiros. Ao lado, você pode admirar a atração mais visitada e reverenciada de Fez: a 
“Zaouïa” de Moulay Idriss, fundador da cidade. Sua caminhada continua até a Praça “Es -
Seffarine”, a praça do caldeireiro, e depois até o bairro dos curtidores, situado pouco antes do 
bairro andaluz com sua mesquita e a medersa de Es-Sahrij. 
 
Incluso: Jantar e pernoite em Fez. 
Não Incluso: Almoço opcional em restaurante local
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DIA 5 - FEZ | MARRAKECH:  
 Após o café da manhã, partida para Marrakech via Beni Mellal & Middle Atlas Mountains.  
 

Dirija em direção a Marrakech pelas médias e altas montanhas do Atlas e passando por várias 
pequenas e médias cidades da região, como Immouzer Kandar, Ifrane e Khénifra. Pare em 
Beni Mellal (para almoço opcional) Beni Mellal está localizado entre o Atlas médio e a planície 
de Tadla. O Kasbah de Bel-Koush, construído no século XVII pelo sultão Moulay Ismaël, tem 
vista para a cidade. 

 
Incluso: Traslado para Marrakech e Check in. Jantar e pernoite em Marrakech. 
Não Incluso: Qualquer item não mencionado. 

 

DIA 6 - MARRAKECH:  
 Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel.  

 
Sobre o passeio- Excursão guiada de dia inteiro em Marrakech: 
Comece com o marco definidor de Marrakech, seu minarete de azulejos do século XII da 
mesquita Koutoubia. Palais Bahia: Um palácio do século 19 possui um grande pátio, belas 
fontes, azulejos, esculturas de parede ornamentadas, jardins, e é um excelente local para 
encontrar tranquilidade e se maravilhar com o artesanato tradicional marroquino. Continue até 
as intrigantes Tumbas Saadianas. Após sua incrível descoberta em 1917, este local de tirar o 
fôlego foi cuidadosamente restaurado e bem cuidado, pois se tornou uma das atrações mais 
populares de Marrocos. Você também visitará a Koutoubia.  

À tarde, explore os coloridos souks (mercados) de Marrakech. Cada comércio - especiarias, 
tapetes, joias, esmaltes, cobre, latão e cedro - está situado em seu bairro único. Fim do passeio 
na frenética praça Djemaa el Fnaa. Ele oferece entretenimento em constante mudança, 
atingindo seu clímax ao pôr do sol quando a praça está viva com contadores de histórias, 
curandeiros, encantadores de serpentes, acrobatas e inúmeras barracas de comida.  
 
Incluso:  Jantar e pernoite em Marrakech. 
Não Incluso: Almoço opcional em restaurante local na cidade velha (medina), : Jantar de 
despedida no Restaurante Marroquino com Show e Qualquer item não mencionado.
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DIA 7 - MARRAKECH:  
 Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel.  

 
Sobre o passeio- Excursão no deserto de Agafay: 
Encontro às 9h30 para uma excursão ao deserto de Agafay. Está localizado a cerca de trinta 
quilômetros ao sul de Marrakech e abrange várias centenas de hectares. Este deserto, por mais 
rochoso que seja, pode ser comparado a um deserto arenoso. De fato, suas dunas brancas se 
destacam da paisagem e lembram as dunas do Saara. No meio deste deserto, existe um oásis 
surpreendente apelidado de oásis encantado, um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade, 
onde a fauna e a flora podem facilmente desenvolver-se. Na chegada, passeio de camelo e 
assistência ao pôr do sol. Jantar e pernoite no hotel em Marrakech.  

 
Incluso: Guia acompanhante falando português | Veículos com Wi-fi | Jantar e pernoite em 
Marrakech | Coquetel. 

Não Incluso: Qualquer item não mencionado. 
 

DIA 8 - MARRAKECH / CASABLANCA:  
 Após o café da manhã, dia livre para sua própria exploração em Marrakech..  

 

À tarde, traslado para Casablanca e check-in em seu hotel para passar a noite.  
 
Incluso: Jantar e pernoite no hotel. 

 Não Incluso: Qualquer item não mencionado. 
 
 

DIA 9 - CASABLANCA:  
 Após o café da manhã, check out e traslado ao aeroporto Aeroporto Mohamed V . 
 

Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem 
agradável e sem interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados 
compreendem suas necessidades profundamente e comprometidos em fornecer a 
você a experiência de viagem inesquecível que você sonhou. Vamos começar a 
jornada dos seus sonhos! 
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VALORES POR PESSOA, EM U$ E ESTÁ INCLUSO:  
   - Bloqueio aéreo com a Companhia TAP, saindo de São Paulo (GRU); 
   - 08 noites de Hospedagem, em hotéis 4 estrelas; 
   - Café da manhã; 
   - 07 Jantares; 
   -Transfer In/out; 
   - Guia acompanhante falando português; 
   - Veículos com Wi-fi; 
   - Taxa de entrada nos monumentos. 
 

REGRAS  

- Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo; 

- Valores por pessoa; 

- Não é válido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Reveillon; 

- Os valores podem ser parcelados em até 10x.


