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Marrocos Carnaval 
(fevereiro 2023) 

roteiro: 
1º Dia – 18/02/23- São Paulo / Casablanca  
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a 
Casablanca.  
 
2º Dia – 19/02/23 - Casablanca  
Chegada, desembarque e, após as formalidades da fronteira, traslado para 
hotel. Almoço em um restaurante local. Passagem na Corniche, zona 
moderna da cidade, situada no litoral do Oceano Atlântico, onde está a 
Mesquita Hassan II, Retorno ao hotel, jantar e acomodação.  
 
3º Dia – 20/02/23 - Casablanca / Meknes / Fez  
Café da manhã, saída em direção a Fez. Parada em Meknes para visita 
guiada, Mausoléu Moulay Ismail e passagem exterior pelo Palácio Real e 
Portas da Cidade (Bab Mansour). Almoço em um restaurante local. 
Seguiremos para a Capital Cultural e Espiritual. Chegada ao hotel em Fez ao 
final da tarde, jantar e acomodação. 
 
4º Dia - 21/02/23 - Fez  
Café da manhã, visita guiada à mística Medina de Fez. Entrar nesta Medina é 
fazer um recuo em séculos de história, é sentir os cheiros e escutar os sons 
das suas 9 mil ruas. Visita à Fábrica de Curtumes, à Universidade Karueein e 
escolas à medida que são contadas histórias sobre cada um dos locais. 
Almoço em um restaurante local. Chegada às portas do Palácio Real, 
passagem no Bairro dos Judeus e vista panorâmica da cidade. Retorno ao 
hotel, jantar e acomodação.  
 
5º Dia –22/02/23 - Fez / Erfoud / Deserto do Sahara  
Café da manhã e saída em direção ao deserto. Passando por Ifrane (Suíça 
Marroquina) e na Floresta dos Cedros para conviver com os seus habitantes, 
os macacos selvagens. Almoço durante a viagem. Em seguida, vamos 
atravessar as Gargantas e Vale do Ziz, preenchido por palmeiras e culturas 
familiares. Chegada ao deserto ao final da tarde. Os dromedários nos 
aguardam pacientemente para transportar seus convidados ao interior das 
dunas, bem no coração do Sahara. No fogo o repasto ganha forma para o 
jantar servido à luz das velas. Esta é uma experiência única que permite 
vivenciar o verdadeiro espírito da vida dos nômades berberes. Chegada ao 
deserto no final da tarde. Jantar e acomodação em acampamento de luxo.  
 



 

www.memorial.tur.br 
11 3255.2111 | 11 98691.0265 

Rua Cubatão, 86 - Conjunto 1401 
Vila Mariana – São Paulo | 04013-000 

 

6º Dia – 23/02/23 - Deserto do Sahara / Rissani / Dades  
Sugestão de avistar o nascer do sol nas dunas. 
 
Café da manhã e regresso em dromedário para os 4x4 que aguardam no 
final das dunas. Seguiremos em direção a Rissani, vila tradicional do sul de 
Marrocos. Visita ao Souk (mercado tradicional e mercado de animais vivos). 
Percorreremos a estrada desértica ao encontro das majestosas Gargantas 
de Todra, com almoço em restaurante local, relaxando ao som da água 
límpida da montanha. Seguiremos para as Gargantas de Dades, fazendo 
várias paradas para apreciar as maravilhas oferecidas pela mãe natureza. 
Jantar e acomodação em Kasbah.  
 
7º Dia – 24/02/23 - Dades / Ouarzazate / Ait Bem Haddou /Marrakech  
Após o café da manhã vamos iniciar a viagem para Marrakech, passando 
pelo palmeiral de Skoura e atravessando a cidade do Cinema Ouarzazate - 
Hollywood Marroquina. Almoço em um restaurante local. Seguiremos rumo a 
Ait-Ben-Haddou para visita ao Património Mundial do famoso Kasbah de Ait-
Ben-Haddou, cenário de filmes internacionais. Seguiremos para Marrakech, 
atravessando as magníficas montanhas do Alto Atlas, cujo ponto mais alto 
atinge os 2260mt de altitude. Chegada pelo fim da tarde ao hotel, jantar e 
acomodação.  
 
8º Dia – 25/02/23 - Marrakech  
Café da manhã. Saída para uma visita cultural com guia local pela Medina 
antiga de Marrakech, e seus souks (mercados). Cidade colorida e com um 
movimento especial. Terra de sultões e concubinas, transparece sua 
riqueza nos palácios e jardins que enchem a cidade de cor e glória. Gentes 
de todo o mundo preenchem as ruas e riads, dando vida à sua famosa Praça 
Djamaa El Fna. Almoço em restaurante local. Tarde livre. Jantar com 
espetáculo Chez Ali (opcional, não incluso). Retorno ao hotel, jantar e 
acomodação.  
 
9º Dia – 26/02/23 - Marrakech / São Paulo  
Café da manhã e tempo livre até hora do traslado para o aeroporto de 
Marrakech, para embarcar de volta ao Brasil.  
 
10º Dia – 27/02/23 - São Paulo  
Chegada e desembarque em São Paulo, fim dos nossos serviços.  
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inclui:  
• Passagem aérea internacional, em classe econômica – com 01 bagagem 
despachada (até 23 Kg) por pessoa;  
• Taxa de embarque;  
• Circuito em transporte turístico com ar-condicionado;  
• Guia acompanhante em português, durante todo o percurso terrestre;  
• 06 noites de acomodação nos hotéis selecionados ou similares com 
pensão completa (café da manhã e jantar no hotel, almoço em restaurantes 
locais, exceto em 26/02/23, dia do retorno);  
• 01 noite com jantar em acampamento de luxo no deserto conforme 
mencionado no programa;  
• Passeios e traslados conforme mencionados no programa;  
• Entradas mencionadas no programa;  
• Seguro-viagem com a cobertura Euromax, válido até 75 anos (acima, 
consultar acréscimos e coberturas);  
• Gorjeta para os maleteiros nos hotéis;  
• Gorjetas guia e motorista.  
 

não inclui:  
• Refeições não mencionadas;  
• Extras de caráter pessoal (bebidas, telefonemas etc.);  
• Jantar com Show Chez Ali em Marrakech (aprox. € 70,00/pessoa)  
• Passeios opcionais;  
• Taxas governamentais internacionais. A serem pagas localmente;  
• Qualquer item não mencionado como incluído.  
 

hotéis previstos: 

cidade hotel diárias 
Casablanca Hotel Kenzi Basma ou similar 1 
Fez Hotel Menzah Zalagh ou similar 2 
Deserto Acampamento de Luxo 1 
Dades Kasbah Tizzarouine ou similar 1 
Marrakech Hotel Dellarosa ou similar 2 
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voos confirmados:  

aeroporto de partida horário de 
partida 

aeroporto de chegada horário de 
chegada 

São Paulo - Guarulhos 18/02/23-15h40 Madri 19/02/23-06h00 
Madri 19/02/23-11h20 Casablanca 19/02/23-13h10 
Marrakech 26/02/23- 13h35 Madri 26/02/23-15h30 
Madri 26/02/23-23h55 São Paulo - Guarulhos 27/02/23-07h05 

 

valores & pagamentos: 
Valor total por pessoa:  
Em apartamento Duplo…....….: US$ 3.295,00  
Suplemento Single...................: US$ 720,00  
Forma de Pagamento:  
Em até 10x sem juros no cartão de crédito.  
 

resumo  
• Data: 18 a 27 de fevereiro de 2023  
• Cidade de saída: São Paulo  
• Quantidade de noites: 7  
• Tipo de viagem: memorial com você  
 
***Valores referenciados em dezembro/2022 e sujeitos a alterações. Ao 
reservar consulte a equipe memorial para saber mais sobre condições e 
disponibilidade. 
*** Reserva sujeita a disponibilidade de lugares.  
*** Em caso de variação cambial abrupta, os valores estarão sujeitos a 
acréscimo na última parcela.  
 
Lembramos que a documentação de viagem é de responsabilidade dos 
passageiros em providenciar e verificar dados e validades, e devem ser 
reconfirmadas junto aos Consulados e Cia. Aérea. 


