
  

  

SÉRIE “O MAGREB A SEU ALCANCE” 2018 – 2019 

“CIDADES IMPERIAIS DO MARROCOS”  

CASABLANCA, RABAT, MEKNES, FEZ, BENI MELLAL, MARRAKESH,   

8 DIAS/7 NOITES  
  

Início do tour - (saídas garantidas em 2018): 3, 10, 17 e 24 de novembro; 1, 8 e 15, 22(*) e 

29 (*) de dezembro de 2018.  

  

Início do tour -  (saídas garantidas em 2019): 5, 12, 19 e 26 de janeiro; 2, 9, 16 e 23 de 

fevereiro; 2, 9, 16, 23 e 30 de março; 6, 13, 20 e 27 de abril; 4, 11, 18 e 25 de maio; 1, 8, 15, 

22 e 29 de junho; 6, 13, 20 e 27 de julho; 3, 10, 17, 24 e 31 de agosto; 7 e 14, 21 e 28 de 

setembro; 5, 12, 19 e 26 de outubro de 2019   

   

1º dia – sábado – CASABLANCA.  

Chegada ao aeroporto de Casablanca, Mohamed V. Assistência local e traslado para o 

hotel com check-in após às 15:00.   

À noite, jantar no hotel e restante do tempo livre.  

  

2º dia – domingo – CASABLANCA – RABAT.   

Café da manhã, encontro com o guia às 09:30 no lobby do hotel e saída para o city tour 

em Casablanca, a capital dos negócios do Marrocos.   

Durante o passeio, visita a Mesquita Hassan II, Praça Mohamed V, mercado central, bairro 

habbous com suas ruas estreita, suas casas atrativas, e inúmeras lojas de souvenirs. 

Visitaremos também a área residencial de Anfa. Em seguida, passeio ao longo da costa 

de Aïn Diab repleta de bares e restaurantes.     

À tarde saída para Rabat, a cidade imperial branca. Na chegada, city tour imediato 

passando pela Torre Hassan – minarete de grandes dimensões construído no século XII, um 

dos ícone da cidade, Mausoléu de Mohamed V, que contém o túmulo do rei marroquino 

e de seus dois filhos: o Rei Haçane II e o Príncipe Mulai Abdalá, Kasbah – cidadela medieval 

e visita a Medina.   

No final da tarde, acomodação no hotel. Jantar e restante do tempo livre.  

  

3º dia – segunda-feira – RABAT – MEKNES – FEZ.  

Após o café da manhã saída para Fe. Na chegada, visita as ruínas romanas de Volubilis. 

O mais extenso sítio arqueológico romano de Marrocos. Em seguida, partida com destino 

a Meknes, um verdadeiro museu a céu aberto, considerado um Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO. Na chegada, após o intervalo do almoço, visita a cidade, que 

é conhecida como “ A Versailles Marroquina”, Fundada no final do século XVII por Moulay 

Ismail.   



  

  

Durante a programação de Mekne, visita a Bab Mansour - o portão mais preservado do 

Marrocos e que dá acesso a medina, visita ao Hari Souani - imensos celeiros e estábulos 

do rei, que engenhosamente projetados com suas janelas minúsculas no teto, paredes 

maciças e um sistema de canais de água sob o piso, que mantinham as temperaturas 

frescas e o ar circulando, e por ultimo, visita a antiga medina.   

Continuação da viagem até a chegada em Fez. Acomodação no hotel, jantar e restante 

do tempo livre.  

   

4º dia – terça-feira – FEZ.  

Após o café da manhã dia inteiro de passeio em Fez, cidade cultural e espiritual mais 

antiga de Marrocos,  considerada também como Patrimônio pela UNESCO.   

Visitaremos a medina medieval, suas madrassas consideradas um dos melhores exemplos 

da arquitetura merínida e construídas entre 1351 e 1357, a Mesquita Karaouine e a famosa 

fonte Nejjarine. Almoço independente.  

Continuação do passeio percorrendo ainda sua a antiga medina, para apreciar o 

trabalho de seus artesãos com suas tradicionais técnicas orientais.   

Regresso ao hotel, jantar e restante do tempo livre.  

  

5º dia – quarta-feira – FEZ – BENI MELLAL – MARRAKESH.  

Após o café da manhã partida para Marrakesh cruzando a região meio Atlas. Durante o 

caminho passaremos por Immouzer du Kander e Ifrane, uma estância de esqui 

encantadora no coração de uma magnífica floresta de cedros, e parada em Beni-Mella,  

para aproveitar um momento de relaxamento. Suas muralhas  remontam à época de 

Moulay Ismail, que as mandou construir em 1688 porém, a maior parte da cidade é 

bastante moderna. Almoço independente.  

Continuação da viagem até Marrakesh, onde observa-se aos poucos o surgimento da 

terra vermelha e de muitas palmeiras.   

Chegada, acomodação no hotel, jantar e restante do tempo livre.  

  

6º dia – quarta-feira – MARRAKESH.  

Após o café da manhã, dia inteiro de passeio percorrendo a segunda cidade imperial 

mais antiga do país,   conhecida como a “Pérola do Sul”, passando pelos túmulos 

Saadianos - mausoléu coletivo onde estão sepultados cerca de 60 membros da dinastia 

saadiana, que reinou em Marrocos durante os séculos XVI e XVII.  Visita a Koutoubia, a 

maior e mais representativa mesquita da cidade, o Palácio da Bahia, construído no final 

do século XIX em estilo árabe-andaluz ou marroquino, cujo nome significa "brilho", e visita 

aos jardins de Menara - um lindo parque a oeste de Marrakesh, relativamente próximo do 

sopé da cordilheira do Alto Atla. Construído no século XVI pela dinastia saadiana e 

renovado em 1869 pelo sultão Abd-el-Rhaman, que ali costumava ficar no verão.  Seu 

lago artificial tem como função irrigar os jardins e pomares à sua volta, usando um 

sofisticado sistema de canais subterrâneos chamados qanat, que través de um antigo 
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sistema hidráulico, retira a água das montanhas a aproximadamente 30 quilómetros de 

Marrakesh.   

Regresso ao hotel para o almoço.   

Na parte da tarde, visita aos souks, com suas ruazinhas sinuosas, e visita a Djemaa El Fna, 

um local com bastante entretenimento, contadores de histórias, encantadores de 

serpentes, comedores de fogo e muito mais.  À noite será oferecido como opcional, o 

jantar Diffa Fantasia, servido sob tendas caidais no famoso restaurante Chez Ali, incluindo 

show folclórico e dançarinas do ventre.  

  

7º dia – sexta-feira – MARRAKESH – CASABLANCA.  

Café da manhã e tempo livre.   

Em horário apropriado, partida para Casablanca. Chegada ao hotel, jantar e restante do 

tempo livre.  

  

8º dia – sábado – CASABLANCA.  

Café da manhã e check-out ao meio dia.  

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Casablanca, Mohamed V para o voo de 

retorno.  Assistência para os procedimentos de embarque.   

  

A ordem das visitas deste programa de viagem está sujeita a alterações sem aviso prévio 

conforme a disponibilidade do operador local.  

Observação: A última noite do tour pode ser usada em Marrakesh ao invés de Casablanca 

sem custo adicional.  

  

Fim de nossos serviços.  

  

Preços em dólares americanos por pessoa 

na categoria turística  

Baixa 

Temporada  

Média 

Temporada  

Alta  

Temporada  

Com alojamento em quarto duplo1  US$ 865  US$ 985  US$ 1.071  

Suplemento para acomodação em 

quarto individual2  

US$ 331   US$ 339  US$ 370  

        

Preços em dólares americanos por pessoa 

na categoria superior  

Baixa 

Temporada  

Média 

Temporada  

Alta  

Temporada  

Com alojamento em quarto duplo1  US$ 1.200  US$ 1.310  US$ 1.430  

Suplemento para acomodação em 

quarto individual2  

US$ 408  US$ 424  US$ 455  

  

 

 



  

  

Observações:    

1A diária começa às 15:00 e termina às 12:00.  
2O alojamento em quarto individual nos hotéis deve ser solicitado no momento da reserva 

de lugar no tour; não se garante alojamento em alojamento quarto individual quando 

solicitado posteriormente.  

  

• As saídas de: 17 e 24 de novembro e 1, 8 e 15 de dezembro de 2018, assim como as 

saídas: 5, 12, 19 e 26 de janeiro; 1, 8 e 15 de junho de 2019 são consideradas de BAIXA 

TEMPORADA.  

  

• As saídas de: 3, 10 de novembro de 2018, assim como as saídas: 2, 9, 16, e 23 de 

fevereiro; 22 e 29 de junho; 6, 13, 20 e 27 de julho; 3, 10, 17, 24, e 31 de agosto; 7 e 14 

de setembro são consideradas de  

MÉDIA TEMPORADA.  

  

• As saídas de:  22 e 29 de dezembro de 2018, assim como as saídas: 2, 9, 16, 23 e 30 de 

março; 6, 13, 20 e 27 de abril;  4, 11, 18 e 25 de maio; 21 e 28 de setembro; 5, 12, 19 e 26 

de outubro de 2019 são consideradas de ALTA TEMPORADA.  

  

Importante: *  

  

• Suplemento para as saídas: 22 e 29 de dezembro de 2018. Valor por pessoa em 

acomodação nos hotéis 4 *:  US$   95  Valor por pessoa em acomodação nos hotéis 5 *   

US$ 116   

  

• Jantar da véspera de Ano Novo no dia 31 de dezembro de 2018:  

Valor por pessoa em hospedagem 4 *: US$ 247   

Valor por pessoa em hospedagem 5 *: US$ 293   

  

Os preços incluem:   

• Imposto de Renda Retido na Fonte de 6,38% 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;  

• Categoria turística – alojamento em quarto standard com café da manhã nos hotéis: 

Hotel Idou Anfa **** similar em Casablanca; Belere Hôtel Rabat **** ou similar em Rabat; 

Royal Mirage Fez **** ou similar em Fez; Atlas Asni **** ou similar em Marrakesh;  

• Categoria superior – alojamento em quarto standard com café da manhã nos hotéis: 

Kenzi Tower ***** ou similar em Casablanca; Hotel la Tour Hassan ***** ou similar em Rabat; 

Fes Marriott Hotel Jnan Palace ***** ou similar em Fez; Atlas Medina & SPA ***** ou similar em 

Marrakesh;  



  

  

• Traslados de chegada e saída;  

• Taxas de serviços nos hotéis oferecidos;     

• Serviço de meia pensão; café da manhã diário (2º ao 8º dia), 6 jantares e 1 almoço;     

• Todos os ingressos para as atrações mencionadas na programação;   

• Visitas com guia em português ou espanhol, dependendo da disponibilidade;  

• Transportes entre os locais mencionados em carro executivo moderno com ar-

condicionado;   

  

Os preços não incluem:   

• Passagens aéreas de voos domésticos ou internacionais;  

• Taxas consulares nem serviço de despachante (cidadãos brasileiros portando passaporte 

brasileiro com validade mínima de seis meses a contar da data de saída do território 

marroquino estão isentos da necessidade do visto turístico desde que a permanência 

não ultrapasse noventa dias);  

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem seguro de viagem!), que deve ser 

contratado separadamente;  

• 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 não incluídas ou 

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).  

  

Formas de pagamento:  

Sinal de 30% do preço total do tour (sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em 

até cinco vezes sem juros com cartões de crédito Visa, Mastercard ou Diners Club. O prazo 

máximo para a integralização do pagamento (saldo de 70% do preço total do tour) é de 

uma semana após o pagamento do sinal.   

A Rota da Seda se reserva o direito de alterar a forma de pagamento sem aviso prévio a 

qualquer momento antes do recebimento do sinal.  

 

 



  

  

Observações importantes:  

1)- A reserva de lugar no tour se dá mediante confirmação imediata pela Rota da Seda 

no 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, e serão convertidos para reais pelo 

câmbio do dólar-turismo a ser informado pela Rota da Seda 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 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 consideradas 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) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 20% (vinte por cento) 

do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta 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 pelos seus fornecedores.   

  

  

  

  

  

  

  


