
MARROCOS & ESPANHA

Outubro 2019 – 13 dias

Coordenadores: Pe. Jossi Golembiewski e Sr. Sidmar Rech

15/10 (ter) – Porto Alegre  / Marrakech 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre e embarque no voo com destino a Marrakech. Conexões
e companhia aérea a definir. 

16/10 (qua) –  Marrakech
Chegada em Marrakech no meio da tarde. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e jantar. 

17/10 (qui) – Marrakech
Café da manhã. Hoje visitaremos esta maravilhosa cidade. Sedutora como nenhuma outra, seu nome
deu origem ao país. Entrada no Bahia Palace e nas Tumbas Saadiens. Também veremos a majestosa
Koutoubia,  torre  gêmea  a  da  Giralda  de  Sevilha,  a  Menara  com seus  jardins,  sem esquecer  sua
fabulosa praça Jemaa El-Fna, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.  Almoço
em um restaurante local. À tarde, continuação das visitas. No final do dia, retorno ao hotel, e jantar. 

18/10 (sex) - Marrakech /Ait Benhaddou / Ouarzazate / Boumalne Dades  
(total percorrido 311km)
Café da manhã. Início da viagem atravessando o impressionante Porto de Tzn-Tichka, a 2.260 metros
de altitude. Essas montanhas da Cordilheira do Atlas escondem entre suas pequenas aldeias feitas de
adobe, a vida dos seus habitantes bereberés com toda a sua dureza. Em rota, visitaremos a Kasbah de
Ait Ben Haddou. Imagine um magnífico castelo de areia, sobre um lindo campo de amendoeiras em
flor. É tão bela, com um jogo de luz tão bonito, que foi escolhida como cenário para inúmeros filmes,
entre eles “Lawrence da Arábia” e “Chá no Sahara”. Prova da sua importância, é que também este
declarado  como  Patrimônio  da  Humanidade  pela  UNESCO.  Almoço.  Passando  pela  cidade  de
Ouarzazate, situada no alto de uma grande meseta, começamos a rota das mil Kasbahs, até chegar ao
Kelaa M´Gouna, o mais belo roseiral de todo o vale, onde no mês de Maio, celebram a festa das rosas.
Continuação até Boumalne Dades. Jantar e hospedagem no hotel.

19/10 (sab) – Boulmane Dades / Gargantas de Todra / Erfoud / Dunas de Merzouga 
(total percorrido 252km)
Café da manhã.  Etapa cheia de emoção no deserto do Sahara. Saída em direção as Gargantas de
Todra. Depois de Tinerhir, viajaremos aproximadamente uns 50km e chegaremos ao fim do mundo.
Dois precipícios cortados em forma de pico, de 300 metros de altura,  separados por um estreito
corredor de apenas 20 metros. Um abismo impressionante! Conheceremos os habitantes do deserto.
Almoço. Continuamos até Erfoud, onde as palmeiras do Oasis de Tafilalet produzem a maior colheita
de Tâmaras do país. Desde Erfoud, atravessamos a Hamada (ou deserto de pedras) chegamos ao Mar



de Dunas de Merzouga (Erg Chebbi), onde podemos encontrar dunas de até 250 metros de altura.
Uma antiga lenda conta que essas dunas são um castigo posto por Deus aos habitantes do antigo
povoado de Merzouga que há muito tempo, enquanto celebravam uma festa, recusaram acolher a
uma mulher e aos seus filhos. Uma gigantesca tormenta de areia se levantou e cobriu o povoado para
sempre. Desde então, todos os dias ao meio-dia, se escutam gritos saindo dessas imensas dunas. São
os antigos habitantes que, em vão, pedem perdão. Realizaremos um passeio em 4x4 pelas dunas do
deserto e contemplaremos um dos melhores espetáculos que nos oferece o deserto, um pôr do sol
entre as dunas.  Jantar e festa com roupa típica árabe, chá das mil e uma noites e docinhos típicos
árabes e hospedagem no hotel.

20/10 (dom) – Dunas de Merzouga / Midelt  /Fez
(total percorrido 470km)
Ao  amanhecer  realizaremos  uma  excursão  em  direção  ao  interior  do  deserto,  a  camelo,
desfrutaremos da  saída  do sol  entre  a  imensidade do mar  de dunas.  Depois  do  café da  manha
viajaremos até Fez atravessando o meio Atlas, terras de nômades.  Almoço em Midelt. Chegada no
final da tarde. Hospedagem e jantar em tradicional restaurante da cidade. 

21/10 (seg) - Fez
Café da manhã. Hoje conheceremos Fez, a capital intelectual e artesã, a mais imperial das cidades de
Marrocos, a pérola do mundo árabe, o lugar das grandes sensações. Aqui o viajante vem em busca do
tesouro de uma civilização, a inesgotável riqueza de uma vida generosa e variada ate a profusão, onde
reina  a  sensualidade  do  sol,  das  cores,  dos  sabores.  Conheceremos  a  Medina,  Médersa  (com
entrada), a Mesquita Karaouine (visita externa), e a praça Nejarine com sua magnífica fonte decorada
de mosaicos, madeira e esculturas. Almoço. À tarde visita de Fés el Jdid (Nova Fez) construída no séc.
XIII fora das muralhas da cidade por falta de espaço suficiente para seus novos palácios.  Jantar no
hotel. 

22/10 (ter) – Fez /Chefchaouen /Tanger
(total percorrido 390km)
Café da manhã.  Hoje nossa viagem seguirá para uma das cidades mais interessantes do país. Em
Chefchaouen, todas as casas em sua medina são pintadas da cor azul turquesa, tornando-a conhecida
no mundo como a “cidade azul”. Visitaremos a praça central, a mesquita, o minarete octogonal (único
em todo o mundo muçulmano).  Almoço.  À tarde seguimos para Tanger. Chegada no final  do dia,
hospedagem no hotel e jantar. 

23/10 (qua) - Tanger /Tarifa  280km  Granada (Costa do Sol)
Café da manhã. Nos despediremos de nosso guia marroquino. Faremos a travessia de ferry boat entre
Tanger e Tarifa, através do Estreito de Gibraltar. Chegada no início da tarde na Espanha e encontro
com o guia espanhol. Seguiremos pela Costa do Sol até a cidade de Granada. Hospedagem no hotel e
Jantar. 

24/10 (qui) –  Granada 



Café da manhã. Visita a Alhambra, denominada assim pelos árabes pelos seus muros avermelhados
(“Qa’lat al- Hamra”, Castelo Vermelho), um dos símbolos mais importantes da Espanha muçulmana,
com uma localização estratégica privilegiada, em frente aos bairros de Albaicín e Alcazaba. Foi o lugar
de residência da dinastia nazarí até sua expulsão da Espanha pelos Reis Católicos. Durante esta visita
poderemos descobrir todos seus segredos, suas lendas, suas torres, seus chafarizes, suas salas, seus
pátios e seus jardins que te farão sentir em uma época legendária.  Almoço. À tarde visitaremos a
cidade,  passando pelo Palácio de Congressos,  o  antigo mercado,  o Mirador de San Cristóbal  que
domina a cidadezinha do Albaicín, labirinto de estreitas ruas perfumadas de jasmim.  Jantar no hotel. 

25/10 (sex) – Granada  200km   Córdoba  140km Sevilha
Café da manhã no hotel. Seguiremos nossa viagem pela Andaluzia, chegando a Córdoba, capital do
Estado Bético durante o Império Romano e do Califado de Córdoba durante o período muçulmano na
Espanha, chegando a ser a maior cidade ocidental do século X. Nosso guia nos mostrará o centro
histórico da cidade e sua incomparável Mesquita, que começou a ser construída no século VIII, por
ordem do Emir Abd-al-Rahman I, e após diversas ampliações chegou a ter 24.000m². No meio da
tarde seguimos viagem para Sevilha. Chegada, hospedagem no hotel e jantar. 

26/10 (sab) - Sevilha
Após o café da manhã, visita à Catedral de Sevilha com a torre La Giralda. À tarde, visita aos Reales
Alcazares e caminhada pelo bairro de Santa Cruz, conhecido como judería. Jantar no hotel. Logo em
seguida, iremos até uma casa especializada para assistir a um show de flamenco.

27/10 (dom) - Sevilha  /   Lisboa  /  Porto Alegre 
Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto e embarque no voo com destino a Porto Alegre.
Conexão em Lisboa. Chegada no início da noite. 



C O N D I Ç Õ E S     G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)
 < preços por pessoa – mínimo 25 passageiros >

Serviço Valor

Passagem aérea + taxas de embarque US$ 1.180,00

Parte terrestre € 2.745,00

Suplemento para apartamento individual  – € 480,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O preço inclui:
 Passagem aérea desde Porto Alegre com companhia aérea a definir
 Taxas de embarque nos aeroportos
 Despacho de UMA MALA DE ATÉ 23KG por pessoa
 Hotéis de categoria turística superior (4* estrelas)
 Serviço de carregadores de malas nos hotéis: na entrada e na saída (uma

mala por pessoa)
 Regime de pensão completa no Marrocos (café, almoço e jantar)
 Regime de meia pensão na Espanha (café e jantar) e um almoço em rota
 Serviço de ônibus turístico luxo durante toda a viagem
 Passeios conforme os mencionados no programa
 Ingressos:  para  todas  as  atrações  citadas  no  roteiro  no  Marrocos  +

Catedral  de  Sevilha  com  subida  na  Giralda;  Reales  Alcazares  de
Sevilha; Alhambra em Granada e Mesquita de Córdoba

 Passeio no deserto em carro 4x4 + passeio de camelo
 Show de flamenco em Sevilha incluindo uma bebida
 Guias locais falando português em toda a viagem
 Acompanhante Unitur desde Porto Alegre.
 Gorjetas a guias e motoristas
 Kit de viagem: Bolsa, etiquetas de malas, lenço, etc.
 Seguro de viagem médico-hospitalar TRAVEL ACE com cobertura de  100

Mil Dólares  (não cobramos adicional para maiores de 70 anos)

O preço não inclui:
 Passaporte 
 Refeições  “a  la  carte”  e

bebidas
 Passeios opcionais

Condições de pagamento e inscrições:
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de €200,00 (Duzentos Euros) que constitui parte do

pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. Os valores deverão ser pagos
em reais de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento.

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando
no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.

 Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode
ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos
em euros no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. Os
interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal,  deverão entrar  em contato com a Unitur  o
quanto antes.

 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem
da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais
do Dólar e do Euro, etc
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