
CASABLANCA, RABAT, MEKNES, FEZ, MIDELT, ERFOUND, TINEGHIR, OUARZAZATE, AÏT BENHADDOU, MARRAKESH, ESSAOUIRA,
OUALIDIA.

11 DIAS / 10 NOITES

Início do tour (saídas garantidas):
 5 e 19 de novembro; 03  e 24 de dezembro de 2022; 14 e 28 de janeiro;11 e 25 de fevereiro ; 11 e 25 de março;8 e 22 de abril,6 e

20 de maio; 3 e 17 de junho;1,15 e 29 de julho;12 e 26 de agosto; 9 e 23 de setembro; 7 e 21 de outubro de 2023.

1º DIA – SÁBADO – CASABLANCA.
Chegada no aeroporto de Casablanca, Mohamed V. Recepção, traslado para o hotel, jantar e restante do tempo livre.

2º DIA – DOMINGO – CASABLANCA/ RABAT.
Após o café da manhã, encontro com o guia na recepção do hotel e saída para o city tour pela capital financeira do Marrocos,
incluindo 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. Em seguida, caminhada pela costa da praia Aïn Diab. Tempo livre para o almoço.
À tarde,  saída para Rabat,  a cidade imperial branca. Na chegada,  visita à capital  administrativa do Marrocos e seus pontos
turísticos, incluindo a torre Hassan, o esplêndido Mausoléu Mohamed V, a Casbá (nome dado às cidadelas cercadas por muros ou
muralhas existentes em diversas cidades árabes do Norte da África) dos Oudaias e a Medina. Jantar e alojamento.



3º DIA – SEGUNDA-FEIRA – RABAT/ MEKNES/ FEZ.
Pela manhã, saída para Fez e visita às ruínas romanas de Volubilis e à cidade sagrada de Moulay Idriss. Continuação para Meknès.
Tempo livre para o almoço.
Em seguida, visita à cidade que é conhecida como a “Versalhes Marroquina”, fundada no final do século XVII por Moulay Ismail.
Visita aos pontos turísticos incluindo: o Bab Mansour, o portão mais bem preservado do Marrocos (Patrimônio da Unesco, Hari
Souani),  os  imensos  celeiros  e  estábulos  do rei,  Heri  es-Souani,  que foram engenhosamente  projetados,  e  a  Medina antiga.
Continuação da viagem até a chegada em Fez. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA – TERÇA-FEIRA – FEZ.
Após o café da manhã, passeio de dia inteiro pela capital islâmica do país, incluindo visitas à Medina medieval, às madraças, à
mesquita Karaouine e à famosa fonte Nejjarine. Tempo livre para o almoço. Continuação do passeio com visita a Medina antiga, na
qual será possível observar diversos artesões ainda trabalhando na antiga tradição oriental. Retorno ao hotel, jantar e alojamento.
 
5º DIA – QUARTA-FEIRA – FEZ/ MIDELT/ ERFOUD.
Em  horário  apropriado,  partida  para  Midelt  via  Azrou.  Chegada  e  tempo  livre  para  almoço.
Continuação através de Midelt é uma cidade localizada no centro do país. Uma região de montanhas, do rio Ziz River e de várias
vilas fortificadas. Chegada em Erfoud e traslado para o hotel, jantar.
Será oferecido localmente um passeio OPCIONAL pelas Dunas.

6º DIA – QUINTA-FEIRA – ERFOUD/ TINEGHIR/ OUARZAZATE.
Após o café da manhã, partida para Tineghir via Rissani. Localizada a sudeste de Marrocos, num extenso oásis   do deserto   do
Saara, irrigada   pelos    rios    Zize   e    Ghéris.   A   cidade   é   toda    coberta    de palmeirais de tamareiras. Chegada e visita as
ruínas de Ksar Abbar. Continuação através da estrada de Tinidad e chegada as Gorges de Todra. Um cânion entre as montanhas do
Alto Atlas. Seus habitantes são sempre vistos com seus pequenos burros ou pastoreando camelos e cabras. Tempo livre para o
almoço.
Continuação da viagem até Ouarzazate através do vilarejo de El Kelâa M'gouna e do vale Dades. Chegada, acomodação no hotel,
jantar e alojamento.

7º DIA – SEXTA-FEIRA – OUARZAZATE/ AIT BENHADDOU/ MARRAKESH.
Após o café da manhã, city tour em Ouarzazate incluindo Casbás Tifoult e Taourirt - casas fortificadas marroquinas de altos muros
e de origem Berbere. Este tipo de construção servia como proteção de ataques, contra as tempestades de areia, e do frio em
demasia.
As casas senhoriais do Casbá possuem uma sala grande para receber as visitas,  que normalmente eram reservadas para os
homens, e curral para o gado.
Os Casbá fazem parte da mais tradicional arquitetura marroquina. A construção é de tijolos de abobe (mistura de argila, estrume e
palha), que depois de seco ao sol, dura séculos.
Dando continuidade ao passeio, visita a aldeia de Ben Haddou.
Após o intervalo  do almoço,  continuação através das estradas Tiz-In-Tichka e Taddert  até a  chegada a Marrakesh (200km).
Chegada, acomodação no hotel, jantar e alojamento.

8º DIA – SÁBADO – MARRAKESH.
Dia inteiro de passeio incluindo as tumbas Saadianas, Koutoubia, o Palácio da Bahia e os Jardins Menara. Após o intervalo do
almoço, visita aos Souks (mercado) e a praça Djemaâ El Fna.
Retorno para o hotel, jantar e alojamento.



9º DIA – DOMINGO – MARRAKESH/ ESSAOUIRA.
Em horário apropriado, saída para Essaouira. Chegada, intervalo para o almoço e em seguida, visita à cidade. Retorno ao hotel,
jantar e alojamento.

10º DIA – SEGUNDA-FEIRA – ESSAOUIRA/ OUALIDIA/ CASABLANCA.
Após o café, partida para Casablanca, via El  Jadida,  com parada em Oualidia.  Uma vila a beira mar,  cuja principal atividade
econômica é a produção de ostras. Vivem da pesca e do turismo.
As ostras de Oualidia são consideradas as melhores de Marrocos. Intervalo para o almoço.
Continuação ao longo da costa atlântica até El Jadida, localizada na costa atlântica, 100 km a sudoeste da Casablanca. Uma cidade
industrial, portuária e estância balneária. Conhecida principalmente pela grande cidadela portuguesa, Cité Portugaise – a maior do
seu género.
Oualidia esteve sob domínio português entre 1506 e 1769. Foi abandonada e arrasada pelos portugueses em 1769, quando o então
primeiro-ministro Marquês de Pombal, decidiu transferir os seus habitantes para a Amazônia, no Brasil, fundando a cidade de Nova
Mazagão, no Amapá.
Continuação da viagem até Casablanca. Chegada, acomodação no hotel jantar e alojamento.

11º DIA – TERÇA-FEIRA – CASABLANCA.
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto Fim dos nossos serviços.

A  ordem  das  visitas  programadas  poderá  sofrer  alterações  a  critério  do  operador  local,  a  fim  de  propiciar  um  melhor
aproveitamento da viagem.

PREÇOS EM DÓLARES AMERICANOS POR
PESSOA

CATEGORIA TURÍSTICA CATEGORIA SUPERIOR
BAIXA

TEMPORADA
MÉDIA

TEMPORADA
ALTA

TEMPORADA
BAIXA

TEMPORADA
MÉDIA

TEMPORADA
ALTA

TEMPORADA

Com alojamento em quarto duplo1 US$ 1.747 US$ 1.847 US$ 2.009 US$ 2.582 US$ 2.798 US$ 2.905

Suplemento  para  alojamento  em
quarto individual2 US$ 439 US$ 470 US$ 508 US$ 685 US$ 731 US$ 800

Suplemento para pensão completa (9
almoços) US$ 335 US$ 335 US$ 335 US$ 335 US$ 335 US$ 335

1. A diária começa às 15:00 e termina às 12:00;
2. O alojamento em quarto individual nos hotéis deve ser solicitado no momento da reserva de lugar no tour; não se garante alojamento em
alojamento individual quando solicitado posteriormente.

NOTAS: As saídas de 19 de novembro,  3 de dezembro de 2022 e 14 de janeiro,  3 e 17 de junho de 2023 são consideradas de BAIXA
TEMPORADA; as saídas de 28 de janeiro,11 de fevereiro, 8 de abril, 1, 15 e 29 de julho, 12 e 26 de agosto, e 9 de setembro de 2023 são
consideradas de MÉDIA TEMPORADA; as saídas de 24 de dezembro de 2022 e de 25 de fevereiro, de 11 e 25 de março, 22 de abril, 6 e 20 de
maio, 23 de setembro, e 7 e 21 de outubro de 2023 são consideradas de ALTA TEMPORADA.

IMPORTANTE:
- Suplemento para excursão às dunas de Merzouga em veículo de tração 4 x 4: 70 dólares por pessoa (com mínimo de 4 participantes).
- Suplemento para pernoite no acampamento de Bivouac nas dunas de Merzouga com traslado de ida e volta em veículo de tração em 4X4 (em
substituição ao pernoite no hotel):170 dólares por pessoa em  quarto duplo na cat. 4**** e 47 dólares por pessoa de suplemento  individual;
Suplemento de 148 dólares por pessoa com em quarto duplo na categoria 5***** e 39 dólares por pessoa  de suplemento in dividual.
Opcional: Jantar de Réveillon dia 31 de Dezembro preço na cat. 4**** 293 dólares e na cat. 5***** 400 dólares por pessoa. 



FORMA DE PAGAMENTO:

Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista (sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em até 5 vezes sem juros com cartões
de crédito Visa, MasterCard e Diners. A Rota da Seda Viagens e Turismo reserva-se o direito de alterar a forma de pagamento sem aviso prévio
a qualquer momento antes do recebimento do sinal.

OS PREÇOS INCLUEM
• Categoria turística – alojamento em quarto standard com café da manhã nos hotéis: Hotel Idou Anfa  ou similar em Casablanca; Hotel

Belere  ou similar em Rabat; Royal Mirage Fes  ou similar em Fez; Belere  ou similar em Erfoud; Le Berbere Palace  ou similar em
Ouarzazate; Adam Park  ou similar em Marrakesh; Atlas Essaouira & SPA  ou similar em Essaouira;

• Categoria superior – alojamento em quarto standard com café da manhã nos hotéis: Kenzi Tower  ou similar em Casablanca; La Tour
Hassan ou similar em Rabat; Fes Marriott Jnan Palace  ou similar em Fez; Xaluca  ou similar em Erfoud; Le Berbere Palace* ou similar
em Ouarzazate; Kenzi Rose Garden ou similar em Marrakesh; Le Medina Essaouira by M’Gallery  ou similar em Essaouira;

• Traslados de chegada e saída;
• 10 noites em regime de meia pensão;
• Excursões com guias em idioma espanhol;
• ransportes entre os locais mencionados em veículo moderno com ar-condicionado e motorista;
• Ingressos para as atrações mencionadas;
• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remessa de valores destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas

físicas residentes no Brasil em viagens de turismo, nos termos da lei 13.315/2016.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM

• Passagens aéreas de voos domésticos ou internacionais;
• Taxas consulares para passaporte cujo visto turístico se faz necessário, nem serviço de despachante; brasileiros estão isentos de

necessidade de visto turístico no Marrocos, desde que a permanência seja menor ou igual a noventa dias e o passaporte tenha
validade mínima de seis meses a contar da data de saída do território marroquino);

• Seguro  de  viagem  (ATENÇÃO:  Nunca  viaje  sem  seguro  de  viagem!),  que  deve  ser  contratado  separadamente;
Consulte-nos!

• Refeições não mencionadas no roteiro;
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de bagagem em hotéis e aeroportos;
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-vouchers, capa de passaporte nem nenhum outro brinde;
• Nenhum material impresso (toda a documentação de viagem é enviada apenas eletronicamente);
• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, atividades e refeições OPCIONAIS que venham a ser oferecidos pelo guia;
• Direito de fotografia e filmagem nas atrações visitadas em que ele é cobrado à parte;
• Gastos  de  caráter  pessoal,  como despesas  adicionais  em hotéis,  bebidas  nas  refeições,  telefonemas,  táxi  etc.,  sendo estas  de

responsabilidade exclusiva do passageiro;
• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre a critério do passageiro,  mas tradicionalmente esperadas em qualquer país).

Gorjetas para o Guia, indicado mínimo de US$ 25,00 por pessoa;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. A reserva de lugar no tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo de uma semana a contar do dia
do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento do recebimento pela Rota da Seda da integralização do pagamento. O
pagamento do  tour  à  vista  ou  do  sinal  pelo  passageiro  implica  sua  aceitação  integral  do  programa,  dos  preços,  da  forma de
pagamento e das condições gerais da Operadora.

2. Os preços deste tour estão fixados em dólares dos Estados Unidos, e serão convertidos para reais pelo câmbio do dólar-turismo a ser
informado pela Rota da Seda Viagens e Turismo no dia do pagamento do tour à vista ou do sinal. Não serão aceitos pagamentos em
moeda estrangeira.



3. O envio da autorização de débito corretamente preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão
de crédito usado para o pagamento, da carteira de identidade e do CPF do seu titular deve ser feito à Rota da Seda Viagens e Turismo
no prazo máximo de uma semana após o pagamento do sinal. A não observação deste prazo, bem como o envio de documentos
incompletos,  rasurados,  incorretamente  preenchidos  ou  sem assinatura  válida,  serão  considerados  desistência  do  tour,  com  o
consequente cancelamento dos serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento.

4. Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde), será cobrada multa de 20% (vinte por
cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta e um dias do início do tour, a multa será
acrescida de todo e qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda Viagens e Turismo
pelos seus fornecedores.

5. O prazo para confirmação deste tour pela Rota da Seda Viagens e Turismo é de uma semana corrida a contar do dia do recebimento
do sinal pela Operadora. No caso de impossibilidade de confirmação do tour nesse prazo, o reembolso de quaisquer valores pagos será
feito em 24h pela Operadora mediante solicitação escrita do pagador.


