Marrocos
Dia a Dia
1° dia - Casablanca
Recepção e assistência no aeroporto. Traslado ao hotel. Tempo livre, jantar e alojamento.
2° dia - Casablanca / Rabat / Fez
Visita a Capital Econômica ao Mercado Central, ao distrito de Habús, o Palácio Real, a Praça de
Mohamed V, a zona Residencial de Anfa, o exterior da Mezquita de Hassan II. Almoço em um
restaurante de frutos do mar no “La Corniche (opcional). Saída até Rabat, a Capital
Administrativa. Visita ao Palácio Real Mechouar, ao Jardim e a Kasbah Oudaya (fortaleza
Medieval), o Mausoleo de Mohamed e a Torre da Mezquita de Hassan. Continuação a Fez.
Jantar e alojamento. Jantar e alojamento.
3° dia - Fez
Todo o dia será dedicado a conhecer a Capital Espiritual a Medina Medieval com seu Attarine e
Bou Anania Medersas” (Universidades Islâmicas) a fonte Nejjarine, o Mausoleo de Moulay
Idriss e a Mesquita de Karaouine, vista exterior somente. Almoço típico (não incluído) em um
restaurante local no coração da Medina. Na parte da tarde, visita a Los Zocos e o Fez Jdid.
Jantar e alojamento no hotel.
4° dia - Fez / Midelt / Erfoud / Merzouga
Café da manhã no hotel. Saída para a montanha e os bosques de cedros do meio Atlas,
passando pela cidade incrível de Ifrane, encantadora estação de esquiar que lembrou um
pueblecito de Suiza, e por Azrou, importante centro artesanal do país, e seguindo para Erfoud,
Ao largo do vale do Ziz. Erfoud é a capital do sur onde celebra o festival anual dos bens,
seguindo com carro 4x4 para Merzouga para passar a noite em Jaima.
5° dia - Erfoud / Todra / Ouarzazate
Após o café-da-manhã partida para Tinghir, visita aos magníficos Canyons de Todra, com
rochas que alcançam 250 metros. Almoço (opcional) em um restaurante localizado aos pés do
Canyon. Pela tarde, partida para Ouarzazate pela estrada das 1000 fortalezas passando por EL
Kelaa de Mgouna e a Vila de Skoura. Jantar e acomodação no hotel.
6° dia - Ouzrzazate / Marrakech
Café da manhã e visita panorâmica da cidade de Quarzazate antes de iniciar o caminho até
Marrakech. Chegada, almoço livre, resto dia livre. Jantar e acomodação no hotel.
7° dia - Marrakech
Todo o dia será dedicado para conhecer a cidade, a segunda mais antiga do Império, também
chamada de A Pérola do Sul. A visita à parte histórica incluirá o Jardim da Menara, a Tumba de
Saadien, o Palácio Bahía, a Koutoubia e o Museu de Dar Si Said. Almoço no hotel. Durante a
tarde visita dos Zocos e dos bairros dos artesãos, para apreciar a diversidade do local,
incluindo a conhecida zona de Djemaa El Fna e seu incomparável ambiente noturno. Jantar
típico (opcional) nas Tendas do famoso restaurante "Chez Ali" encantador por suas
apresentações de diferentes grupos folclóricos das regiões de nosso país. Alojamento.
8° Dia - Marrakech
Café da manhã, e tempo livre para caminhar pela cidade e se envolver com sua atmosfera.
Jantar e alojamento.
9° Dia - Marrakech – Casablanca
No horário conveniente traslado ao aeroporto de Casablanca para embarque no voo de
Retorno.

