Marrocos - 1 abril 2022
Saída: 01 abril 2022

01º dia 01 abr sex São Paulo
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos e embarque
com destino a Casa Blanca.
02º dia 02 abr sab
Casablanca
Chegada, recepção traslado. Acomodação. Jantar.
03º dia 03 abr dom
Casablanca / Rabat
Café da manhã. Visita panorâmica
a capital, incluindo mercado central, bairro Habous, Palácio Real,
Praça Mohamed V, área residencial
de Anfa e Mesquita Hassan II (exterior). Continuação a cidade de Rabat, capital administrativa e Cidade
Imperial Branca. Visita panorâmica:
Palácio Real (Mechouar), Kasbah
Oudaya, Mausoléu Mohamed V e
Torre Hassan. Jantar.
04º dia 04 abr seg
Rabat / Meknes / Fez
Café da manhã. Saída para Meknes
e visita panorâmica: Bab Mansour,
a mais preservada porta de Marro-

cos, os estábulos reais e o bairro
judeu. Seguiremos em direção a
cidade sagrada Moulay Idriss e visita às ruínas romanas de Volubilis.
Continuação a Fez. Acomodação.
Jantar.
05º dia 05 abr ter Fez
Café da manhã. Dia dedicado à
exploração da capital espiritual de
Marrocos: Medina Medieval, Madraça Bou Anania, Fonte de Nejjarine, Foundouq Neijarine, Mausoléu
Moulay Idriss, Mesquita Karaouine
(exterior), esplanada do Palácio
Real e passeio pela Medina Fez elJdid. Jantar.
06º dia 06 abr qua Fez /
Beni Mellal / Marraquexe
Café da manhã. Saída para Marraquexe, atravessando a região do
Atlas, e passando pelas aldeias berberes de Immouzeur de Kandar e
Ifrane e por Beni Mellal. Acomodação. Jantar.

Café da manhã. Visita à histórica
“Pérola do Sul“: Palácio Bahia, Minarete Koutoubia e Jardins Menara.
Almoço no hotel. À tarde exploração da Praça Djemaa El Fna e dos
seus souks, lugar de contínuo entretenimento. Jantar típico com espectáculo.
08º dia 08 abr sex
Marraquexe / Casablanca
Café da manhã. Explore o Jardim
Majorelle de influência francesa e
visita ao Museu Yves Saint Laurent.
À tarde saída para Casablanca. Acomodação. Jantar.
09º dia 09 abr sab
Casablanca São Paulo
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para o aeroporto e
embarque com destino a :

07º dia 07 abr qui
Marraquexe

Preço à vista por pessoa aéreo e terrestre em dólares:
Apto duplo US$ 2.630,00 + 200,00 taxas
Apto individual US$ 3.530,00 + 200,00 taxas

NOSSO PREÇO INCLUI:
Passagem aérea em classe econômica
com tarifa promocional para grupos indo
e voltando na mesma data;
Hospedagem em hotéis de categoria
turística ou turística superior (aptos disponíveis após às 16h);
Refeições conforme roteiro, com menu
igual para todo o grupo, exceto bebidas

(não inclui dietas especiais ou específicas);
Traslados e passeios especificados no
roteiro em ônibus com ar condicionado
exclusivo para o grupo;
Guias locais falando português ou espanhol;
Assistência de viagem internacional (excluídas doenças graves, crônicas ou pree-

xistentes);
Transporte de 01 mala de porão de até
20 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos (não inclui carregadores).

Rua Sete de Abril, 252 – 10º Andar – Cj. 103
República – São Paulo/SP – CEP 01044-000
Tel.: (11) 3257-9511 | genesis@genesisturismo.com.br

Grupo mínimo de 30passageiros.
Roteiro elaborado em agosto/19.
Sujeito a alterações.

