
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casablanca - Rabat - Tanger - Chefchaouen - Meknes - Fez - Ifrane - Erfoud - Merzouga -

Tineghir - Ait Benhaddou - Marrakesh - Casablanca 
 
Dia 1 / 27.04: Casablanca 
Chegada ao aeroporto de Casablanca, assistência e traslado para o hotel. Jantar e pernoite no Hotel Imperial Casablanca 4*. D 
 
Dia 2 / 28.04: Casablanca 
Saída para passeio panorâmico em Casablanca, no qual veremos o exterior da mesquita Hassan II, que tem  uma parte construída sobre 
o mar (a entrada é opcional). Almoço no hotel e continuação da visita com a Praça Mohamed V e a área residencial de Anfa e Corniche. 
Pernoite no Hotel Imperial Casablanca 4*. B+L 
 
Dia 3 / 29.04: Casablanca - Rabat - Tanger 
Saída para Rabat, a capital administrativa do Marrocos. Visitaremos a necrópole de Chelhah, Oudayas Kasbah, Torre de Hassan, 
Mausoléu de Mohammed V, Palácio Real e Mechouar. Traslado para Tanger através de Assilah, chegada a Tanger, jantar e  pernoite no 
Hotel Kenzi Solazur 4*. B+D 
 
Dia 4 / 30.04: Tanger - Tetuan - Chefchaouen 
Visita à Tanger pela manhã. O passeio começa com visita ao Cabo Espartel, à margem do estreito de Gibraltar. Visita às Cavernas de 
Hércules, distrito de Kasbah ao lado do porto, e antiga Medina, com suas lojas de artesanato e um magnífico minarete com vista para o 
mar. Oportunidade também de passar pelo Grand Socco e pelo parque de Mendoubia. Prosseguimento à tarde paa Chefchaouen via 
cidade de Tetouan, conhecida como o centro de artesanato do norte do Marrocos. Destaque para seus museus, Mellah (antigo bairro 
judeu) e as escolas de artesanato que nos leva a um rico passado. Saída para Chefchaouen, chegada e pernoite no Hotel Parador 4*. 
B+D 
 
Dia 5 / 01.05: Chefchaouen - Meknes - Fez 
Saída para visitas. Caminharemos por sua antiga Medina, uma das mais interessantes do país, para observar as casas de coloração 
azul turquesa e a forma como vive os habitantes locais. Visitaremos a Mesquita Octogonal, uma das mais singulares do islamismo. Saída 
para Meknes, onde visitaremos a antiga Medina cercada por uma muralha de 40 km de extensão e onde conheceremos o mais belo 
portal do Marrocos, Bab El Mansour, os Estábulos Reais do Sultão Alaouite Moulay Ismail e o Bairro Judeu. Prosseguimento para Fez, 
chegada, jantar e pernoite no Hotel Zalagh Parc Palace****. B+D 
 
Dia 6 / 02.05: Fez 
Passeio de dia inteiro pela cidade imperial de Fez, declarada Patrimônio Cultural Universal pela UNESCO. Visitaremos a impressionante 
Medina medieval, Passaremos por algumas de suas famosas escolas religiosas (colégios islâmicos), dentre elas Karaouine, uma das 
mais antigas do mundo ainda em funcionamento, e Attarine, uma joia da arquitetura hispano-mourisco. Caminharemos pelos 
impressionantes labirintos dos souks, onde encontraremos diversos produtos e artesanato, e conheceremos os típicos curtumes de 
couro, onde aprenderemos sobre suas técnicas milenares. Almoço no hotel.  Depois visitaremos a Praça Nejjarine, com a sua bela fonte 
composta por mosaicos, Fes El Jedid (Nova Fes), onde veremos o palácio real, mesquitas, madrassas, souks e a muralha da cidade. 
Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite no Hotel Zalagh Parc Palace 4*. B+D 
 
 
 



Dia 7 / 03.05: Fez - Ifrane - Midelt - Erfoud 
Saída em direção a Erfoud através da esplêndida vista sobre as montanhas do Atlas, passando por Ifrane (estância de esqui) e Azrou. À 
tarde, continuação passando por Errachidia e ao longo de uma série de aldeias fortificadas com arquitetura típica presaharian. Saída 
para Erfoud, jantar e pernoite no Hotel Xaluca Maadi 4*. B+D 
 
Dia 8 / 04.05: Erfoud - Merzouga 
Tempo livre pra desfrutar as instalações do hotel, visita do um aramzém de fósseis, que é o processo natural de fossilização pela 
transformação progressiva dos corpos orgânicos em matéria mineral. À tarde, saída em veículo 4x4 atravessando o deserto negro 
vivendo as aventuras do Paris-Dakar, passando por suas pistas. Parada para visita aos nômades apreciando um chá de menta 
preparado ao calor da lenha e que dá energia para continuar o caminho. Visita à Montanha dos Fósseis. Seguimos passando pela vila de 
Khamlia, onde os berberes negros vindos do Sudão oferecem o calor e energia dos sons tribais que emanam de seus tambores e 
castanholas. Esta música Gnawa desperta em alguns o desejo de dançar. Chegada ao acampamento, passeio de camelo opcional. 
Jantar e pernoite em uma tenda ou no Hotel Kasbah Tombouctou 4*. B+D 
 
Dia 9 / 05.05: Merzouga - Erfoud - Tineghir - Ait Benhaddou 
Às 08:00h, saída para Erfoud em 4x4. Troca de transporte e continuação para Tineghir, famosa por suas palmeiras. À tarde, visita ao 
canyon "Todra", uma das mais belas paisagens do Norte de África. Saída para Dades, passando através do famoso vale dos 1000 
Kasbahs e continuação para Ait Benhaddou. Chegada, jantar e pernoite no Hotel Kasbah Tombouctou 4*. B+D 
 
Dia 10 / 06.05: Aitbenhaddou - Marrakesh 
Visita ao famoso Kasbah que serviu como cenário de filmes variados e conhecidos do cinema mundial. O Kasbah é atualmente 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Saída para tour pela cidade de Ouarzazate, visita ao Kasbah de Taourirt e continuação para 
Marrakesh. Chegada, jantar e pernoite no Hotel Atlas Asni 4*. B+D 
 
Dia 11 / 07.05: Marrakesh 
Marrakesh é uma cidade vibrante e pode ser ligeiramente complicado encontrar o caminho no labirinto de ruas estreitas e do mundo dos 
souks. Apos o café da manhã, oportunidade de explorar ao máximo a cidade em poucas horas e aprender mais sobre a cultura 
marroquina. B+L 
 
Início do tour com: 
Os Jardins de Menara, desenvolvidos em torno de 1156-57 como parte de um ambicioso programa de melhorias urbanas de Abd al-
Mu'min. Junte-se aos locais que vêm para apreciar as águas de refrigeração do tanque de irrigação expansiva, ou para fazer um 
piquenique à sombra dos olivais. Juntamente com os Jardins de Menara, os Jardins Agdal foram designados Patrimônio Mundial da 
UNESCO em 1985. 
 
Mesquita Koutoubia, "O teto de Marrakesh": Foi iniciada pelo califa almóada Abd al Mu’min, que se destaca por seu alto minarete (que 
lembra a Giralda da Catedral de Sevilha) e por sua cor, pedra de arenito rosada, típica da cidade. 
 
Palácio da Bahia, uma das obras arquitetônicas mais importantes de Marrakesh. Foi construído no final do século XIX com o objetivo de 
ser o palácio mais impressionante de todos os tempos. 
 
Museu Dar Si Said: O Museu Dar Si Said é o museu mais antigo da cidade e o que exibe o maior número de obras. Esse museu se 
chama oficialmente Museu das Artes Marroquinas. 
 
Os Túmulos Saadiens: descubra os túmulos da quinta dinastia dos sultões marroquinos. 
 
Almoço no hotel, e à tarde um passeio pelo coração de Marrakesh, a Praça Jamaa Fna. 
Você verá: 
· Uma variedade de trimestres estabelecidos por artesãos, de acordo com um sistema estruturado de corporação 
· Souks de basketwork, frutas secas, especiarias, roupas, lã, peles, tapete, couro, ferragens, joias e muito mais 
· A Rue du Souk Smarine, que conduz à Praça Rahba Kedima, onde um mercado de escravos já foi mantido, com algumas lojas de 
boticário 
· Praça Djemaa El Fna, local de encontro tradicional onde os camponeses e os comerciantes se reuniam para negociar 
· Vendedores de frutas e especiarias, guerrab com suas garrafas de água de couro e copos de metal, vendedores de cesta, ferragens e 
barbeiros 
· Os dançarinos Gnaoua descendentes dos ex-escravos guineenses, músicos, contadores de histórias, encantadores de serpentes e 
artistas com macacões 
 
Dia 12 / 08.05: Marrakesh - Essaouira - Marrakesh 
Encontro com o guia para seguir em direção ao atlântico, para a cidade litorânea de Essaouira. 
Conhecida como Mogador, a cidade atrai viajantes cosmopolitas há muitos anos. Fenícios, cretos, gregos e romanos, todos 
frequentaram esta cidade, especialmente para fazer comercio com Timbuktu. Atualmente Essaouira é uma cidade de praia, oferecendo 
ondas para surfistas, natureza exuberante para hikers e comidas deliciosas para chefes de cozinha. No caminho, parada na vinícola 
orgânica Val d'Argan, caminhada na cidade antiga, do vibrante porto nos arredores das ameias e através de ruas estreitas. Fãs da série 
Game of Thrones reconhecerão alguns cenários. Jantar e pernoite no Hotel Atlas Asni 4*. B+D 
 
Dia 13 / 09.05: Marrakesh - Casablanca 
Traslado e assistência para o aeroporto de Casablanca. B



	

	
Reservas	e	informações:	email:	scan-suisse@scan-suisse.com.br	
Acesse	nosso	site:	www.scan-suisse.com.br	
Avenida	Morumbi	8509,	CJ	53	-	Cep:	04703-004	Brooklin	Paulista		
SP	Capital	-	Fone:	+11	5531	7100	-	Fax:	+11	5561	7106	
	

	

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
- 11 pernoites em hotéis 4* conforme itinerário ou similares 
- 1 noite no deserto em acampamento de primeira 
-  Café da manhã diariamente 
- Traslado in/out em Casablanca (apenas com voos indicados pela 
Scan-Suisse) 
- 12 refeições 
 
 

 
- Guia em português 
- Tour Leader Scan-Suisse 
- Entradas nos monumentos conforme itinerário 
- Maleteiros nos hotéis 
- Ônibus de primeira com ar condicionado  
- Seguro de viagem April Basic 60 
- Seguro de cancelamento incluído (consultar condições) 
 

	
 

TARIFAS EM US$ / PESSOA: 
PARTE TERRESTRE MARROCOS 
Em apt Duplo/Triplo: US$ 2998 
Em apt Single: US$ 3536 
 
Sinal 30% via TED + 6 vezes no cartão 
Saídas garantidas com min. 10 passageiros participantes 
 

 
PARTE AÉREA ROYAL AIR MAROC 
Classe Econômica GRU-CMN–GRU  
a partir de US$ 942 com taxas 
 
 
10 x no cartão 
 

	


