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Marrocos 

com Lisboa 

Saída: 12/03/2020 

Período: 12 a 24/03/2020 

Duração: 13 dias  

ROTEIRO 
 
12/03 Brasil – Lisboa 
Encontro 3 horas antes da saída do voo. Embarque desde o aeroporto Salgado Filho rumo 
a Europa no voo direto da TAP. 
 
13/03 Lisboa 
Chegada ao aeroporto de Lisboa e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
14/03 Lisboa – Casablanca 
Café da manha. Traslado de saída para aeroporto para embarque para Casablanca. Voo 
incluso. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. (Os motoristas em Marrocos 
sempre esperam fora do terminal do aeroporto, eles não têm permissão para acessar o 
interior). 
 
15/03 – Casablanca – Fez 
Café da manhã. Visita da cidade: Mercado Central, distrito de Habous, o Palácio Real, Praça 
Mohamed V, área residencial de Anfa, o exterior da Mesquita de Hassan II. Saída para 
Meknes para visitar a capital “Ismaïliana”, que tem as maiores muralhas de Marrocos, (40 
km) Almoço opcional. Chegada a Fez.  Jantar e hospedagem. 
 
16/03 – Fez 
Café da manhã. Visita de dia inteiro à Capital Espiritual: a Medina, a fonte Nejjarine, o 
Mausoléu de Moulay Idriss e a Mesquita Karaouine, apenas visita exterior.Almoço típico 
(opcional) num restaurante local.Jantar e hospedagem. 
 
17/03 – Fez – Rabat – Marrakech 
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Café da manhã. Partida para Rabat. Visita ao Palácio Rea Mechouarl, o Jardim e a Kasbah 
Oudaya, o Mausoléu de Mohamed, a Torre da Mesquita. Chegada a Marrakech. Jantar e 
hospedagem. 
 
18/03 – Marrakech 
Café da manhã. Visita de dia completo da cidade, a segunda mais antiga do Império, 
também chamada “A Pérola do Sul.A visita à parte histórica incluirá o Jardim Menara, o 
Túmulo de Saadian, o Palácio Baía, a Koutoubia e o Museu Dar Si Said. Almoço no hotel. Na 
parte da tarde visita aos souks e aos bairros dos artesãos. Jantar típico (opcional) no 
famoso restaurante “Chez Ali”. Hospedagem. 
 
19/03 – Marrakech – Zagora 
Café da manhã. Saída para Ait Benhaddou e visita da famosa Kasbah, agora Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Almoço opcional. Continuação para Zagora pelo Vale de Draa. 
Jantar e hospedagem. 
 
20/03 – Zagora – N Kob – Tazzarine – Erfoud 
Café da manhã. Saída para Tamgroutte e breve visita da biblioteca corânica. Partida até 
Erfoud atravessando N Kob e Tansikht, com vistas soberbas sobre o Sahara e as aldeias 
berberes. Almoço opcional em Tazzarine. Antes de chegar à Erfoud, passaremos por Alnif 
e Rissani. Chegada, jantar e hospedagem. 
 
Nota: Excursão opcional em 4×4 à Merzouga para assistir ao anoitecer nas dunas do 
deserto com jantar e hospedagem em uma típica haime do no deserto. 
 
21/03 – Erfoud – Tinghir – Ouarzazate 
Café da manhã. Saída para Tinghir e visita dos magníficos canhões de Todra com rocas 
com mais de 250 metros. Almoço opcional. Pela tarde saída para Ouarzazate, pela Rota 
das Mil Kasbahs. Jantar e hospedagem. 
 
22/03 – Ouarzazate – Marrakech – Casablanca 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Ouarzazate. Saída para Marrakech. Chegada 
e Almoço opcional. Partida para Casablanca. Jantar e Hospedagem. 
 
23/10 – Casablanca – Lisboa 
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Café da manhã. Traslado de saida ao aeroporto para embarque para Portugal. Voo 
incluído. Traslado de chegada em Lisboa e pernoite no hotel. 
 
 24/03 Lisboa – Cidade de origem 
Café da manhã e transfer para o aeroporto. 
 
 
O PACOTE INCLUI: 
 
- Passagem aérea TAP Linhas Aéreas POA / LISBOA / POA com franquia de uma mala de 
23Kg; 
- Traslado de chegada e de saída em Lisboa; 
- 01 noite em Lisboa com café da manha de 13 a 14 de MARÇO; 
- Tour Descubra Marrocos; 
- 09 noites de alojamento no hotel escolhido em regime de meia pensão. 
- Transporte em veículo de luxo de acordo com o número de participantes. 
- Guia multilingue acompanhante; 
- Entrada aos monumentos indicados no itinerário; 
- Bagageiros e gorjetas em hotéis e aeroportos; 
- Traslados em Lisboa; 
- 01 noite de hospedagem em Lisboa com café de 23 a 24 de MARÇO; 
- Seguro Viagem GTA EUROMAX para menores de 75 anos; 
- Assistência de nosso operador local. 
 

HOTÉIS PREVISTOS 
 

CATEGORIA 4* SUPERIOR 
 
LISBOA - Roma Hotel 
CASABLANCA - Farah Casablanca 
FEZ - Zalagh Parc Palace 
MARRAKECH - Atlas Asni 
ZAGORA - Palais Asmaa 
ERFOUD - El Ati 
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OUARZAZATE - Karam Palace 
 
CATEGORIA 5*  
 
LISBOA - Corinthia Hotel 
CASABLANCA - Movenpick 
FEZ - Palais Medina & Spa 
MARRAKECH - Les Jardins de l´Agdal 
ZAGORA - Riad Lamane 
ERFOUD - Xaluca 
OUARZAZATE - Ksar Ighnda 
 

VOOS PREVISTOS 
 
TAP 
12 março PORTO ALEGRE - LISBOA 21h10 / 10h50 
14 março LISBOA - CASABLANCA 13h35 / 15h55 
23 março CASABLANCA - LISBOA 16h40 / 17h00 
24 março LISBOA - PORTO ALEGRE 11h00 / 19h30 
 
 
Por se tratar de bloqueio aéreo de grupo com tarifa promocional, sendo necessário 
um número mínimo de passageiros, os voos acima estão sujeitos a alterações de 
horários e inclusive de Cia aérea, sendo confirmados na entrega do voucher. 
Não garantimos marcação de assento. 
 
Apresentação no aeroporto com, no mínimo, três horas de antecedência. 
 

VALORES POR 
PESSOA 

 
INVESTIMENTO, POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, CATEGORIA 4*: A PARTIR DE 
U$ 2.590,00 + U$ 330,00 DE TAXAS. 

 
INVESTIMENTO, POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, CATEGORIA 5*: A PARTIR DE 
U$ 2.980,00 + U$ 330,00 DE TAXAS. 
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OBS: Devido a constante variação tarifária dos bilhetes aéreos, os valores acima são 
referenciais e estão sujeitos a alteração. 

 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

 
À vista 4% de desconto 
Entrada de 20% (mais taxas) + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 
Entrada de 20% (mais taxas)+ 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 
 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

 

Documentos: 

• Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente 

estado de conservação. 

• Sugere-se certificado internacional de febre amarela. 

 
Importante 

** Entrada nos hotéis é liberada a partir das 14h e a saída se encerra às 11h. 

*** Valores em dólares americanos 

*** Hotéis em Marrocos na sua maioria não possuem quartos triplos. Qualquer reserva 

neste tipo de quarto será   “a pedido”. 

*** Eventualmente, de acordo com o número de passageiros e segundo a disponibilidade 

hoteleira, é possível que o  circuito realize o percurso numa ordem diferente à publicada, 

respeitando sempre todas as visitas descritas   no itinerário. 
 


