
44 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - MARRAKECH
Apresentação no aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Marrakech. Noite 
a bordo.

DIA 2. MARRAKECH
Chegada e traslado ao hotel. Caminharemos pela 
Plaza de Djmaa El Fna iluminada que nos levará a 
outra era remota. A praça é o enclave mais famoso 
de todo o Marrocos e sem dúvida, o centro neuro-
lógico da cidade de Marrakech. Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 3. MARRAKECH
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita da ci-
dade de Marrakech. Admiraremos a Koutubia, sím-
bolo da cidade e irmã gêmea da Giralda de Sevilha. 
Conheceremos o interior do Palácio da Bahia e os 
Túmulos Saadianos. Passeios pelos zocos da medina 
e suas ruas estreitas até chegar à Plaza de Djmaa, 
onde o ambiente atual se mistura com as tradições 
mais antigas. Almoço. Tarde livre. Possibilidade de 
realizar o jantar opcional Fantasia Chez Ali.

DIA 4. MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU -  
OUARZAZATE (O ATLAS)
Buffet de café da manhã. Partida para iniciar a rota 
para o grande deserto. Nós cruzamos a estrada si-
nuosa pelo Tizin’Tichka (2.260 m) que liga Marra-
kech com aos oásis e onde teremos várias paradas 
para aproveitar as maravilhosas vistas panorâmicas. 
Continuaremos a viagem a Ouarzazate. Parada para 
conhecer o Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza 
considerada a mais bonita do país e do património 
mundial por UNESCO e onde famosos filmes foram 
filmados como Lawrence da Arábia, Jesus de Nazaré, 
A Jóia do Nilo ou Gladiador entre outros. Almoço. 
Chegada para Ouarzazate, está localizado nos pés 
do Atlas, no vale onde os rios Draa e Dades se encon-

tram, em uma encruzilhada das estradas do Saara. 
Jantar e hospedagem.

DIA 5. OUARZAZATE -TINERHIR (TODRA) -  
ERFOUD
Buffet de café da manhã. Partida para Tinerhir, onde 
veremos as gargantas de Todra, depois de conhecer 
o seu impressionante desfiladeiro de 300 metros 
de altura. Almoço. Continuação para Arfoud, terra 
dos fósseis e datas suculentas. No caminho para 
Merzouga, passamos por Rissani, que em sua época 
era um importante enclave onde as caravanas do 
deserto se encontraram. Chegada ao Erfourd. Jantar 
e hospedagem.

DIA 6. ERFOUD - IFRANE - FEZ
Buffet de café da manhã. Opcionalmente, há a pos-
sibilidade de percorrer as dunas em 4 x 4 e visitar as 
pessoas nômades da área. Veja o amanhecer é um 
dos grandes espetáculos do Saara. Sair em direção 
a Ifrane. Nós cruzaremos o Atlas Médio e experimen-
taremos uma nova mudança de paisagem. Parada e 
visita a Ifrane, cidade bonita com parques, lagos e 
casas estilo alpino, conhecido como “Pequena Suíça”. 
Almoço. Chegada em Fez. Jantar e hospedagem.

DIA 7. FEZ
Buffet de café da manhã. Visita à cidade, onde 
vamos ver as 7 portas do Palácio Real, o bairro 
judeu ou Mellah, a porta de Bab Bou Jeloud que dá 
acesso à Medina ou cidade antiga, uma das mais im-
pressionantes Marrocos Vamos caminhar por suas 
ruelas labirínticas e zocos. Nós vamos conhecer a 
vizinhança dos curtidores e Medersa, a universidade 
mais antiga do mundo e sua Mesquita Quaraouiyine. 
Almoço. Tarde livre para desfrutar da tranquilidade 
da Medina. Jantar e hospedagem. Possibilidade de 
um jantar-show em um restaurante típico.

DIA 8. FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH
(Dia completo Meknes e Rabat)
Buffet de café da manhã. Partida para Meknes, an-
tiga capital Berber, eleito pelo segundo rei Alaouia 
Moulay Ismail como um assento imperial no século 
XVII; você ainda pode ver os restos de seu grande 
esplendor: 40 kms de paredes em que as portas de 
Bab el Mansour se destacam, uma das mais belas 
do Marrocos. Continuação da viagem em direção 
a Rabat, cidade imperial fundada no século XII. Al-
moço na rota. Chegada a Rabat, que também de 
ser a capital administrativa do país é a residência 
oficial do rei Mohamed VI. Passeio panorâmico de 
Rabat, onde vamos ver os exteriores do Palácio Real, 
o Hassan Tower que sobe dominando a esplanada 
da mesquita inacabada com mais de 200 colunas, 
o Mausoléu de Mohammed V, o belo Kasbah de os 
Oudayas com a porta do século XII, etc. Chegada a 
Marrakech. Jantar e hospedagem.

DIA 9. MARRAKECH
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Marra-
kech. Final da viagem e dos nossos serviços.

MARROCOS SUL IMPERIAL
Marrakech, Ouarzazate, Tinghir, Merzouga, Fes, Meknes e Rabat

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Visitas a Marrakech, Ifrane e Fez.

• Kasbah de Ait Ben Haddou.

• Excursões para Ourzazate, Tinerhir, Todra Gorges, Deserto do Saara.

• Excursão às cidades imperiais de Meknes e Rabat.

• Passeio pela Plaza de Djamaa El Fna.

Datas de saída

Maio 10 17

Junho 7 28

Setembro 14 28

Outubro 11 26

Hotéis previstos ou similares 

Marrakech Atlas Asni 4**** Ciudade

Zalagh Kasbah 4**** Ciudade

Blue Sea Le Printemus 4**** Ciudade

Ouarzazate Kenzi Azghor 4**** Ciudade

Le Riad & Tichka Salam 4**** Ciudade

Area Erfoud Palmass Erfoud 4**** Ciudade

Belere Erfoud 4**** Ciudade

Fez Menzeh Zalagh  4**** Ciudad

Mezquita Koutoubia (Marrakech)

Ouarzazate

Tinerhir

Rabat
Fez

Meknes

Merzouga

Marrakech

Incluido en el tour

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: Excursão Ourzazate, 
Tingir, Deserto do Saara. Excursão a Meknes e 
Rabat.

• Excursões de meio dia: Visitas a Marraquexe, 
Ifrane e Fez. Visita a Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Passeio Plaza de Djamaa El Fna.

• Entradas incluídas: 
Palácio da Bahia e Tumbas Saadianas em 
Marrakech. Entrada para o Kasbah de Ait Ben 
Haddou. Medersa de Fez. Mausoléu de Mo-
hammed V em Rabat.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Serviço de áudio individual durante toda a 
viagem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

9  dias  ... a partir de  770 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 770

Suplemento apart. Individual ................... 270

Desconto média pensão  ........................... -155

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


