AS MARAVILHAS DO MARROCOS, MADRI, SUL DA ESPANHA,
VALÊNCIA E BARCELONA
SAÍDA
BRASIL

21 DIAS
19 NOITES

07/10/2020
27/10/2020

SOMENTE
TERRESTRE

Surpreenda-se com paisagens deslumbrantes, cidades charmosas com o pacote de viagem
Marrocos, Espanha, Valência e Barcelona. Nessa viagem você irá conhecer: Casablanca,
Marrakech, Beni Mellal, Fez, Meknes, Rabat, Madri, Ronda, Sevilha, Grazalema, Córdoba,
Granada, Múrcia, Valência, Peníscola e Barcelona.

ITINERÁRIO
1º DIA - 07/10/2020 - BRASIL / CASABLANCA (MARROCOS)
Apresentação no Aeroporto para embarque em voo com destino a Casablanca.
2º DIA - 08/10/2020 - CASABLANCA
Chegada a Casablanca e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre.
3º DIA - 09/10/2020 - CASABLANCA
Café da manhã. Saída para visita panorâmica de meio dia por Casablanca, a Mesquita de
Hassan II (Ingresso Incluso), uma das maiores do mundo com cerca de 200 metros de altura;
o Palácio Real; “Anfa“, a área residencial chique de Casablanca; o Boulevard Mohammed V
que manteve as suas arcadas em que lojas e restaurantes formam uma linha de cerca de 2
quilômetros; a Praça das Nações Unidas e o Mercado Central. Tarde Livre. À noite, Jantar de
boas vindas. Hospedagem.
4º DIA - 10/10/2020 - CASABLANCA / MARRAKECH
Café da manhã. Saída com destino a Marrakech, Cidade Imperial fundada no século XI
também conhecida como a “Cidade Vermelha”. À noite, Jantar típico com apresentações, em
um ambiente que lembra as “Mil e Uma Noites”. Hospedagem.
5º DIA - 11/10/2020 - MARRAKECH
Café da manhã. Visita a cidade das “ Mil e Uma Noites”, visitando o Jardim Menera (Ingresso
Incluso), Saadin Tombs, Al Bahia Palace, Mesquita Koutoubia, Praça Jemma el Fn, Medina e
seus souks. À noite, jantar no Palais Gharnata. Hospedagem.
6º DIA - 12/10/2020 - MARRAKECH / BENI MELLAL / FEZ
Café da manhã. Saída com destino a Beni Mellal, província Marroquina fortiﬁcada e um dos
mais importantes centros agrícolas do Marrocos. Continuação da viagem com destino a Fez,
a mais bem preservadas das cidades Imperiais e considerada capital cultural e do
artesanato do Marrocos. À noite, Jantar. Hospedagem.

7º DIA - 13/10/2020 - FEZ
Café da manhã. Saída para visitar a cidade de Fez, verdadeiro museu ao ar livre. Esta é a
primeira das quatro cidades Imperiais de Marrocos (cidades que foram capitais das antigas
dinastias Marroquinas), pois remonta ao século VIII. É também a primeira cidade Marroquina
a ter o culto muçulmano e tem uma das Universidades mais antigas do mundo. Todas estas
características fazem de Fez uma cidade particularmente atraente, com uma cultura viva e
inﬂuente. Visita a uma Fábrica de Cerâmica (Incluso). Almoço incluso. Restante do dia livre.
Hospedagem.

8º DIA - 14/10/2020 - FEZ / MEKNES / RABAT
Café da manhã. Saída em direção a Meknes, cidade Imperial com mais de 40 quilômetros
de muralhas defensivas com torres e muitas Mesquitas e por isso que é tambem chamada
de “Cidade dos cem Minaretes”. Visita ao Mausoléude Moulay Ismail (Ingresso Incluso).
Continuação da viagem a Rabat. Chegada e visita a cidade fundada por Abd al-Mumin no
século XII. À noite, Jantar. Hospedagem.
9º DIA - 15/10/2020 - RABAT / MADRI
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Rabat para embarque em
voo com destino a Madri (voo não incluso). Chegada a Madri e traslado sem assistência ao
hotel. Acomodação e restante do dia livre.
10º DIA - 16/10/2020 - MADRI
Café da manhã. Saída para visita panorâmica passando pela Plaza Mayoro; o Palácio Real,
onde viveram os Reis da Espanha, e onde até hoje se celebram recepções e festas com a
participação dos Reis; a Catedral de San Isidro; a Plaza de Espanha; a Gran Via, uma das
mais famosas Avenidas de Madri; a grandiosa Puerta de Alcalá; a tradicional Plaza de
Cibeles, com a sua fonte, considerada um dos cartões postais da cidade; o Museu do Prado e
a Plaza de Toros Monumental, a mais importante de Espanha. Restante do dia livre.
11º DIA - 17/10/2020 - MADRI
Café da manhã. Dia livre. À noite, Jantar. Hospedagem.
12º DIA - 18/10/2020 - MADRI / SEVILHA
Café da manhã. Traslado até a estação de trens de Madri para embarcar no trem AVE que
cobre a distância de 533 quilômetros de Madri até Sevilha em menos de 3 horas, ( BILHETE
DE TREM desde Madri a Sevilha em Primera Classe INCLUSO ). Saída para visita panorâmica
de meio dia por Sevilla, visitando a Torre do Ouro, a Praça de Touros, o recinto
da Cartuja, Catedral de Sevilha, campanário La Giralda. Hospedagem. À noite, Jantar com
show de música Flamenca.
13º DIA - 19/10/2020 - SEVILHA / PUEBLOS BLANCOS / GRAZALEMA / RONDA /SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Rota dos Pueblos Blancos, os vilarejos fortiﬁcados no
alto de colinas com suas casinhas caiadas de fachadas de cor branca conforme manda a
tradição moura. Os Pueblos Blancos estão espalhados pelas montanhas da região, como se
fossem manchas brancas. Chegada em Grazalema, importante cidade localizada na Rota dos
Pue- blos Blancos. A vila mantém-se como nos tempos romanos e árabes. Hoje é uma das
mais belas da província, com monumentos imperdíveis como: a Fonte Romana, a Igreja de
Nossa Senhora da Aurora e a Freguesia da Encar- nação. Na continuação, passagem pela
vila de Ronda, uma das cidades medievais mais antigas da Espanha e uma das mais
famosas dos Pue- blos Blancos, foi onde nasceu a tourada moderna, a mais original
expressão cultural da Espanha. Ronda é uma cidade suspensa no ar. O Rio Guadalevín
esculpiu três lados na rocha, formando um assustador e cenográﬁco penhas- co, o Tajo (o
corte) que divide a cidade em duas: de um lado, está “La Ciu- dad“, a velha cidade, que,
apesar de alguns edifícios em estilo renascentista, a presença mourisca é prevalente. Do
outro lado, encontra-se o Mercadillo, a parte nova, que é unida àquela antiga por três
pontes. Aqui, a cidade esteve protegida por muralhas e portas nos tempos das invasões
inimigas. O escritor Ernest Hemingway e o cineasta Orson Welles visitavam com frequência
a ci- dade para assistir as touradas. Welles tinha um grande afeto por Ronda, tanto é que
quis que suas cinzas fossem aqui depositadas, estão na vila privada de seu grande amigo,
um dos toureiros mais ilustres e famosos da Espanha, An- tonio Ordoñez. No ﬁnal da tarde
regresso a Sevilha. JANTAR standard de 3 pratos INCLUSO SEM BEBIDAS no hotel, e noite
livre.

14º DIA - 20/10/2020 - SEVILHA / CÓRDOBA / GRANADA
Café da manhã. Saída com destino a Córdoba, cidade declarada patrimônio Mundial da
Humanidade com visita a Mesquita-Catedral. Continuação até Granada, a capital Árabe da
Europa. Chegada e visita ao bairro de Albaicín, Mirador de San Nicolas e Zambra Gitana
(Ingresso incluso). Hospedagem. À noite, jantar.

15º DIA - 21/10/2020 - GRANADA
Café da manhã. Saída para visita panorâmica por Granada, cidade da Espanha
ocupada pelos mouros, ainda no século VIII e assim permaneceu até o século XV (1492),
quando foi conquistada pelos reis católicos. Visita ao Palácio da Alhambra (Ingresso Incluso)
e Generalife (Ingresso Incluso). Tarde e noite livre. Hospedagem.
16º DIA - 22/10/2020 - GRANADA / MÚRCIA / VALÊNCIA
Café da manhã. Saída em direção a Múrcia e visita panorâmica da cidade. Múrcia foi
fundada em 831 por Abd-Al-Rahman II em um enclave privilegiado no centro do Vale do
Rio Segura. Á tarde, continuação em direção a Valência, cidade de arquitetura moderna e
futurista, também chamada de Cidade das Artes e da Ciência. Chegada e Hospedagem. À
noite, jantar incluso.
17º DIA - 23/10/2020 - VALÊNCIA
Café da manhã. Saída para visita panorâmica por Valência. Visita a Catedral de Valência,
Mercado Central, Lonja de la Seda, Oceanograﬁco (ingresso incluso). Almoço incluso. Tarde
livre. Hospedagem.
18º DIA - 24/10/2020 - VALÊNCIA / PEÑISCOLA / BARCELONA
Café da manhã. Saída com destino a cidade costeira de Peñiscola. Visita ao Castelo do Papa
Luna (Ingresso Incluso). Continuação da viagem a Barcelona. Chegada e hospedagem. À
noite, jantar incluso.
19º DIA - 25/10/2020 - BARCELONA
Café da manhã. Saída para visita panorâmica por Barcelona, segunda maior cidade da
Espanha. Visita aos principais pontos turísticos da cidade, incluindo Sagrada Família, Las
Ramblas, Praça da Catalunha, Mercado São José, Port Olimpic. Restante do dia livre.
Hospedagem.
20º DIA - 26/10/2020 - BARCELONA / MOSTEIRO DE MONTSERRAT / CAVES CODORNIU EM
SANT SADURNI D´ANOIA/ BARCELONA
Café da manhã. Saída para visita ao Mosteiro de Montserrat, Basílica Real, a Adega das
Caves Codorniú (ingresso incluso). Degustação (inclusa). Retorno ao hotel.
21º DIA - 27/10/2020 - BARCELONA / BRASIL
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto de Barcelona para embarque em voo com destino ao
Brasil.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria superior com café da manhã (Categoria Premium);
Transporte em ônibus ou van de luxo durante todo o percurso;
Traslados aeroporto / hotel / aeroporto (sem assistência);
Guia acompanhante brasileiro durante todo o percurso na Europa;
Passeios e visitas com guias locais falando português ou espanhol de acordo com o
programa;
Visita Mesquita de Hassan II em Casablanca; Jardim Menara em Marrakech; Fábrica de
Cerâmica tradicional em Fez;
Visita ao Mausoléu de Moulay Ismail em Meknes; Mesquita-Catedral em Córdoba;
Visita a uma Zambra Gitana nas famosas Caves de Albaicin em Granada; Palácio da
Alhambra em Granada;
Visita a Generalife em Granada; Oceanográﬁco na Cidade das Artes e Ciências de
Valência, o maior aquário da Europa;
Visita ao Castelo de Peñíscola; Mosteiro de Montserrat em Barcelona; Caves Codorniu com
Degustação INCLUSA;
Bilhete de trem AVE desde Madri a Sevilha em 1ª Classe;
Refeições de acordo com o programa (02 almoços e 11 jantares para Categoria Premium;
Serviço de mensageiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
Transporte de uma mala com no máximo 20 kg por pessoa.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Mövenpick Hotel Casablanca

Casablanca

Atlas Medina & SPA

Marrakech

Palais Medina & SPA

Fès

MGallery Rabat Le Diwan

Rabat

Paseo del Arte Madrid

Madri

NH Collection Sevilla

Sevilha

Gran Luna Granada

Granada

Meliá Valencia

Valencia

H10 Casanova

Barcelona

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 26.05.2020

ENTRADA DE R$5.947,00
+9X DE R$2.641,00

ENTRADA DE R$7.704,00
+9X DE R$3.422,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$29.716,00

TOTAL: R$38.502,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Valores referentes a categoria “premium”.
Não incluso: passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (franquia de uma mala com no máximo 20
kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
O guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel no 2º dia do programa;
Hospedagem nos hotéis previstos ou de mesma categoria;
O Guia Brasileiro não acompanha os passageiros no traslado de saída, no último dia do
programa, até o aeroporto. Em todo o caso, o Guia dará previamente todas as informações
aos passageiros sobre o traslado de saída;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque ou nos cartões de
crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial,
preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 26/05/2020 (EUR 1,00 = R$ 6,460), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

