
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Tunis - Tozeur - Douz - Tunis - Casablanca - Chefchauen - Fez - Erfoud - Ouarzazate - Marrakesh - Casablanca 
 

 
 
28fev / Seg: São Paulo - Tunis 
Embarque em Guarulhos para a Tunísia. 
 
01mar / Ter: Chegada a Tunis 
Chegada ao aeroporto de Tunis. Recepção e traslado para acomodação no Hotel Houda Yasmine-Hammamet****. 
 
02mar / Qua: Tunis - Bardo - Cartago - Sidi Bou Said- Tunis 
Visita a Tunis incluindo o Museu de Bardo, com sua famosa coleção de mosaicos romanos, caminhada pelas vielas da Medina, com 
suas lojas de artesanato. Após o almoço, visita a Cartago: Ruínas púnicas e Termas Antônio Pio. À tarde, visita a Sidi Bou Said para um 
agradável passeio pelas ruas desta cidade de arquitetura árabe-mourisca, com seus cafés e lojas. Acomodação. (B+L) 
 
03mar / Qui: Tunis - Kairouan - Tozeur 
Saída para Kairouan. Chegada à Medina santa Kairouan para visitar a grande mesquita de Okaba Ibn Nafaa. Tempo livre para conhecer 
a Medina e a fábrica de tapetes. Almoço no restaurante El Nrija Kairouan e continuação para Tozeur via Gafsa. Acomodação no Hotel 
Ras Elein****. (B+L) 
 
04mar Sex: Torzeur - Chott El Jerid - Douz 
Manhã livre. À tarde, saída para Douz, conhecida como a porta do deserto, passando pelo espetacular Lago Salgado de Chott El Jerid, 
onde pode-se contemplar miragens que resultam de evaporação de água salgada. Jantar e acomodação no Hotel Saara Douz 4*. (B+D) 
 
Opcional: Possibilidade de excursão em 4x4 para visitar Ong Jmal, cenário onde foi gravado o filme 'Guerra nas Estrelas', e os oásis de 
montanha e cachoeiras de Chebika e Tamerza. 
 
05mar / Sab: Douz - Matmata - Tunis 
Pela manhã, tempo livre para desfrutar o deserto do Saara e realizar um passeio opcional às Dunas do Saara no lombo de um 
dromedário, ou outras atividades. Saída para Matmata, visita a uma típica casa troglodita subterrânea da tribo Berbere. Almoço em 
restaurante típico. Prosseguimento para Tunis. Acomodação no Hotel Houda Yasmine-Hammamet****. (B+L) 
 
06mar / Dom: Tunis - Casablanca 
Saída para o aeroporto de Tunis e embarque para Casablanca. Chegada, recepção no aeroporto e traslado para acomodação no hotel 
Novotel City Center 4*. (B) 
 
07mar / Seg: Casablanca 
Visita panorâmica à cidade: início no Boulevard de Corniche (passeio marítimo) até chegar ao bairro de Anfa e visita à Grande Mesquita 
de Hassan II. Resto da tarde livre. Jantar e acomodação no Novotel City Center 4*. (B+D) 
 
08mar / Ter: Casablanca - Rabat - Chefchauen 
Saída para a cidade imperial de Rabat, capital do Reino do Marrocos desde 1912. A visita começa com o exterior do Palácio Real 
Kasbah dos Oudays. Prosseguimento para Chefchauen. Chegada e check-in para jantar e acomodação no Hotel Parador 4*. (B+D)
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09mar / Qua: Chefchauen - Tetuan - Chefchauen 
Saída para Tetuan para uma visita panorâmica, e em seguida retorno para visita a essa colorida cidade com suas edificações azuis no centro 
antigo, famosa por suas íngremes calçadas, pelo trabalho de produtos em couro e oficinas de tecelagem, com a principal Praça de Uta el 
Hammam pintada de vermelho. Jantar e acomodação no Hotel Parador 4*. (B+D) 
 
10mar / Qui: Chefchauen - Meknes - Fez 
Saída para Fez via cidade imperial de Meknes para uma visita panorâmica que inclui a Praça Hadim e Hri Souani. Prosseguimento para Fez 
para jantar e acomodação no Hotel Zalagh Park 4*. (B+D) 
 
11mar / Sex: Fez 
Neste dia, visita à cidade imperial do Marrocos, com grande civilização islâmica. Fez tem a cidade antiga mais bem preservada do mundo 
árabe, a labiríntica Medina de Fez El Bali, que aliás é também a maior área de pedestres do mundo. Início com as portas douradas do 
Palácio Real, em seguida visita à escola de Bou Anania a Coranik, Mesquita e Universidade de Qaraou. Pausa para almoço (não incluído). 
Finalmente, visita a Mellah, um bairro judeu em cujas áreas e ruas a população judaica estava confinada a partir do século XV até o século 
XIX. Jantar e acomodação no Hotel Zalagh Park 4*. (B+D) 
 
12mar / Sab: Fez - Ifrane - Midelt - Erfoud 
Saída para o deserto Ifrane pela região do Médio Atlas. Passamos por Ifrane, considerada 'a Suiça do Marrocos', e pelos bosques de cedro 
de Azrou, onde podemos parar para alimentar os macacos que vivem ali. Continuação para Midelt, onde teremos uma parada para almoço 
(não incluído), em seguida passando no percurso pelo Rio Ziz e Vale Ziz. Chegada a Erfoud no final da tarde para jantar e acomodação no 
Hotel Palms 5*. (B+D) 
 
Opção 01: Passeio com traslado em veículo 4x4 para as dunas de Merzouga, contemplação do pôr do sol e retorno para Erfoud 
(acomodação no hotel em Erfoud). 
 
Opção 02: Traslado em veículo 4x4 para as dunas de Merzouga para ver o pôr do sol. Jantar e acomodação no acampamento de Merzouga. 
O retorno para Erfoud será pela manhã para se juntar ao grupo e prosseguir o circuito. 
 
13mar / Dom: Erfoud - Gargantas do Todra - Dades - Ouarzazate 
Saída para as impressionantes Todra Gorges. Prosseguimento até a entrada para apreciar as belezas naturais. Continuação da jornada ao 
longo da Rodovia Mil Kasbah, com vista para o Vale das Rosas e palmeiral de Skoura. Visita a Ouarzazate. Chegada no final do dia para 
jantar e acomodação no Karem Palace 4*. (B+D) 
 
14mar / Seg: Ouarzazate - Marrakesh 
Visita ao Kasbah de Taourirt. Em seguida, saída para o povoado fortificado de Ait Bem Haddou, para visita à sua famosa Kasbah (declarada 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco). Neste marco espetacular foram gravados muitos filmes famosos, como 'Gladiador', 'Obelix', 
'Sahara', com Penelope Cruz, e 'Joia do Nilo'. Depois, viagem para Marrakesh via Tizi N Tichka, o ponto mais alto do percurso. No fim do dia, 
chegada para jantar e acomodação no Hotel Zalagh Kasbah & Spa Hotel 4*. (B+D) 
 
15mar / Qua: Marrakesh 
Visita à parte histórica da cidade: Jardim de Menara, Palácio Bahia, Koutoubia (por fora). À tarde, visita aos Souks e bairros de artesanatos 
para apreciar a diversidade desta área, incluindo a conhecida área de Djerma El Fna e sua incomparável vida noturna. Acomodação no Hotel 
Zalagh Kasbah e Spa 4*. (B) 
 
16mar / Qui: Marrakesh 
Dia livre. Acomodação no Hotel Zalagh Kasbah & Spa 4*. (B) 
 
17mar / Sex: Marrakesh - Casablanca - Brasil 
Dependendo do horário de partida do voo, traslado para o aeroporto para embarque de retorno ao Brasil (B). Chegada a Guarulhos à noite. 
 
 
 

 
TARIFAS EM US$ / PESSOA: 
PARTE TERRESTRE: 
 

Em apt Duplo: US$ 3995 
Suplemento single: US$ 645 

 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
• Hotéis de primeira categoria conforme mencionados no roteiro ou 
similares 
• Café da manhã diariamente 
• 8 jantares 
• 3 almoços 
• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto em grupos, indicado pelo operador 
• Ingressos e entradas conforme itinerário 
• Guia em português na Tunísia e Marrocos 
• Tour Leader Scan-Suisse 
• Ônibus de primeira categoria com ar condicionado 
• Duas águas minerais por pessoa por dia no ônibus 
• Serviço de bagageiros nos hotéis 
• Parte aérea em classe econômica Tunis-Casablanca 
 
 

 

Pagamento:  
Sinal 30% via ted ‘não reembolsável’ e saldo em 6 sem juros no cartão.  
Saídas garantidas com mínimo 10 passageiros participantes 
 
PARTE AÉREA: 
Turkish ou Air France em Classe Econômica 
A partir de US$ 1388 com taxas 
 
Parcelamento: Favor consultar 
 

 


