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MARROCOS - SETEMBRO 2021 
 

01º Dia - 14 setembro – 3ª.feira – SÃO PAULO / MARRAKESH 

Apresentação direta no aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo, onde os representantes da 
Cláudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com destino a 
Marrakesh. 
 
02º Dia – 15 setembro – 4ª.feira - MARRAKESH 

Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00h. Restante do dia livre. 
Jantar e hospedagem. 
 
03º Dia – 16 setembro – 5ª.feira - MARRAKESH 

Café da manhã e saída para visita de dia inteiro a Marrakesh, a segunda cidade imperial mais antiga 

conhecida como "Pérola do Sul". Visitaremos as Tumbas de Saadianas, Mesquita Koutoubia, o Palácio Bahia e 

os Jardins Menara. Retorno para o hotel. Almoço. Na período da tarde , visita dos mercados locais (Souks), as 

sinuosas e estreitas ruas e a Praça Djemaa el Fna e com outros vários entretenimento (sem parada) como 

contadores de histórias, encantadores de serpentes, cuspidores de fogo e muito mais. Pela noite, sugerimos 

um jantar (opcional, não incluído), servido nas tendas marroquinas do famoso restaurante “Chez Ali”, 

enquanto se aprecia apresentações de camelos e cavalos, dança folclórica e dança do ventre. Hospedagem. 

 

04º Dia – 17 setembro – 6ª.feira – MARRAKESH / BENI MELLAL / FEZ 

Café da manhã. Saída para Fez e no caminho, breve parada no povoado de Beni Mellal, situado em pleno 

coração dos Atlas, onde nascem os mais belos rios, vales, serras, profundos desfiladeiros e gigantescas 

gargantas. Atravessando as cordilheiras do Atlas e passando por Immouzer Du Kander e Ifrane, chegaremos 

em Fez. Jantar e hospedagem. 

 

05º Dia – 18 setembro  –  sábado - FEZ 

Café da manhã. Saída para dia inteiro de visita a uma das cidades imperiais mais antigas, fundada no ano de 

808, como primeira capital política, religiosa, cultural e artística do país. Visitaremos o Palácio Real de 

Mechouar, o bairro judeu, a medina medieval, Attarine ou Bou Anania Medersas, a famosa fonte Nejjarine, o 

mausoléu de Moulay Idriss e a mesquita de Karaouine (exterior). Pela tarde continuação da visita pela antiga 

medina, onde os clientes verão diferentes artesãos ainda operando na antiga tradição oriental. Retorno ao 

hotel, jantar e hospedagem. 

 

06º. Dia -19 setembro – domingo - FEZ 

Café da manhã. Ônibus e guia à disposição pela cidade das 09h às 17h (km máxima 100 km). Jantar e 

hospedagem 
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07º Dia – 20 setembro – 2ª.feira – FEZ / RABAT / CASABLANCA 

Café da manhã. Saída para Casablanca e no caminho conheceremos Rabat, a Cidade Imperial Branca, capital 

administrativa do país. Visita panorâmica a Hassan Tower, ao esplêndido Mausoléu de Mohamed V, ao 

Kasbah de Oudayas e Palácio Mechouar. Chegada em Casablanca, jantar  e hospedagem. 

 

08º Dia – 21 setembro – 3ª.feira - CASABLANCA  

Café da manhã. Saída para a visita panorâmica de Casablanca, percorrendo a  majestosa Mesquita de Hassan 

II (entrada incluída), Praça Mohamed V, o local das Nações Unidas, o Palácio Real Mechouar, o setor Habous 

e a área residencial de Anfa, antes de passear pela costa de Aïn Diab. Retorno ao hotel. Jantar e 

hospedagem. 

 

09º Dia – 22 setembro – 4ª.feira – CASABLANCA  

Café da manhã. Ônibus e guia à disposição pela cidade das 09h às 17h (km máxima de 100 km. Jantar e 

hospedagem. 

 

10º. Dia -23 setembro – 5ª.feira – CASABLANCA / SÃO PAULO 

 Café da manhã. Dispomos dos apartamentos até as 12:00h. Em horário apropriado traslado ao aeroporto 

para embarque com destino a São Paulo. 

 
 

VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo ..........................................................US$ 3.304,00  

Suplemento para apto. individual.......................................US$   446,00     

Até 10 vezes no cartão de crédito  

DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Passagem aérea em classe econômica 

• Hotéis categoria  4 estrelas 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência  

• Gorjetas aos guias e motorista  

• Taxas de aeroporto e taxas hoteleiras 

• Visitas e entradas conforme programa 

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Tudo o que não estiver como incluído 
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DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Bradesco       

Agência 1789 – 2       

Conta corrente 1109-6      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Março de 

2022. 
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