
 

MUNDIAL INTERCLUBES MARROCOS - 2013 
 

09 Dias / 06 Noites 

Saída: 16 de Dezembro de 2013 

Visitando: Marrakesh, Ouarzazate, Vale de Ourika 

Roteiro Aéreo e Terrestre 
 

1º Dia – 16 de Dezembro 2013 – 2ª feira – SÃO 
PAULO ou RIO DE JANEIRO/ PARIS 
Apresentação no aeroporto internacional  da  cidade, 
para embarque em voo da Air France com destino à 
Paris. Pernoite a bordo. 

 
2º Dia – 17 de Dezembro de 2013 – 3ª  feira 
– PARIS / RABAT ou CASABLANCA / MARRAKESH 
Chegada em Paris e embarque  em voo de 
conexão com  destino  à   Casablanca   ou  Rabat.  
Chegada, recepção traslado ao hotel
 em Marrakesh. Hospedagem. 

 
3º Dia – 18 de Dezembro de 2013 – 4ª  feira 
– 
MARRAKESH 
Café  da  manhã  e  manhã  livre  para   
atividades pessoais. À tarde, traslado ao  estádio  de 
Marrakesh 
para assistir ao jogo do Atlético Mineiro na semifinal 
do  Campeonato  Mundial.  Após  o  jogo,  retorno  ao 
hotel e hospedagem. 

 
4º Dia – 19 de Dezembro de 2013 – 5ª  feira 
– 
MARRAKESH 
Café  da manhã  no  hotel e  saída  para  conhecer a 
cidade de Marrakesh. Visita às Muralhas da Cidade, do 
século  XII,  com  as   suas  portas;  o  Minarete  
da Mesquita  Koutoubia;  os  Jardins  Menara;  o  
Palácio Bahia  e  o  Jardim  Majorelle.  Almoço  
incluído  (Sem bebidas). Retorno ao hotel e 
hospedagem. 
 
5º Dia – 20 de Dezembro de 2013 – 6ª  feira 
– 
MARRAKESH / OUARZAZATE / MARRAKESH 
Café da manhã e saída para visita a Ouaezazate com 
almoço (sem bebidas). Ouarzazate, cidade conhecido 
como  a  Hollywood  de  Marrocos,  pois  aqui  foram 
filmados alguns filmes como a Joia do Nilo, Cleópatra, 
Lawrence da Arábia, e algumas cenas do Gladiador... 

Visita à Kasbah Taourirt, antigamente era a residência 
do Pachá de Marrakech. Opcional: Visita do museu de 
Cinema ou Estúdios  cinematográficos Atlas. Retorno 
ao hotel. Hospedagem. 
 
6º Dia – 21 de Dezembro de 2013 –  sábado 
– 
MARRAKESH 
Café da manhã no hotel e manhã livre para atividades 
pessoais. À tarde, traslado ao  estádio  de Marrakesh 
para  acompanhar  a  final  do  Campeonato  Mundial. 
Após o jogo, traslado ao hotel em Rabat. 
Hospedagem. 
 
7º Dia – 22 de Dezembro de 2013 – domingo – 
MARRAKESH / VALE DE OURIKA / MARRAKESH 
Café da manhã e saída em  direção a montanha 
do Atlas pra conhecer a cultura berbere, o povo nativo 
de Marrocos. A palavra berbere significa “homens 
livres”. Visita  de uma família berbere em Ourika 
(vale de montanha do Atlas)  seguido de uma  
cerimônia  do chá. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
8º Dia – 23 de Dezembro de 2013 – 2ª  feira 
– MARRAKESH ou RABAT / PARIS / SÃO PAULO 
ou RIO DE JANEIRO 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto  para 
embarque em voo da Air France com destino à Paris. 
Chegada  e  embarque  em  voo  de  conexão  da  Air 
France com destino a  São  Paulo ou Rio de Janeiro. 
Pernoite a bordo. 
 
9º Dia – 24 de Dezembro de 2013 – 3ª  feira 
– 
SÃO PAULO ou RIO DE JANEIRO 
Chegada em sua cidade de desembarque e  fim 
de nossos serviços. 

 



 

O Que Inclui: 
−  Passagem aérea em classe econômica nos trechos São Paulo  ou Rio de Janeiro / Paris / 
Marrakesh ou Rabat / Paris / São Paulo ou Rio de Janeiro voando com a Air France – cotado a parte; 
−  Traslados de chegada e saída conforme mencionados em veículos com assistente local falando 
Português ou Espanhol; 
−  06 (seis) noites de hospedagem nos hotéis da categoria escolhida – mencionados. Check-in: 
11h00 e Check-out: 15h00; 
−  Café da manhã diariamente em todas as cidades; 
−  02 (dois) almoços em restaurantes locais sem bebidas; 
−  Passeios em serviço privativo conforme mencionados no roteiro com guia falando português ou 
espanhol; 
−  Entradas aos atrativos mencionados no roteiro; 
−  Seguro de viagem GTA FULL por 09 dias – coberturas e valores válidos para passageiros de até 
65 anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de 
coberturas. 

 

O Que Não Inclui: 
−  Ingressos para os jogos do Campeonato Mundial Interclubes; 
−  Passaportes e vistos consulares; 
−  Taxas de embarque e governamentais no valor aproximado de USD 170; 
−  Gorjetas; 
−  Alimentação não mencionada no roteiro; 
−  Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
−  Maleteiros (nos aeroportos e traslados); 
−  O que não estiver especificado como incluído. 

 

 
Hotéis Previstos em Marrakesh: 

 

Opção Período Noites Hotel Categoria 
 

01 Hotel Andalous Primeira 
 

02 17 a 23 de Dezembro de 2013 06 
 
Imperial Holiday Primeira 

 
03 Hotel Kenzi Farah Primeira Superior 

 
 

Parte Aérea e Terrestre - Preços por pessoa - Mínimo de 20 adultos pagantes 
USD = Dólar Americano / R$ = Real 

   
Opção Duplo Individual 

   

Forma de 
Pagamento 

01 USD 3.975 R$ 9.500 USD 4.231 R$ 10.113  

02 USD 4.046 R$ 9.670 USD 4.267 R$ 10.199 Parcelado 

03 USD 4.167 R$ 9.960 USD 4.473 R$ 10.691  
 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade 
e alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Real, considerando o câmbio 
de USD 1 = 2,39 da data de 01/08/2013, e está sujeito a variação cambial. 

 
 

 



 

 

Informações Gerais: 
 

 
Opções de Financiamento: 
A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Dinners): 
- Entrada de 30% (trinta e cinco por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais; 
- À vista; 
 
B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no 
exterior: 
- Somente à vista; 
 
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser 
efetuado através de cartão de crédito; 
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
 
. Favor solicitar contrato de intermediação de serviços turísticos para informações sobre cláusulas de 
cancelamento/alteração/transferência de serviços, além de condições específicas para grupos; 

 

. Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente 
pelas cias. aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da 
parte terrestre. 

 

. Caso haja alguma alteração governamental, aérea ou de grande variação cambial, nos reservamos o 
direito de revisar os preços ou corrigir a diferença, dando a opção ao passageiro de cancelar a viagem, 
recebendo o reembolso do pagamento efetuado, menos as despesas operacionais, e mediante regras de 
cancelamento de fornecedores (vide contrato de prestação de serviços turísticos). 

 

. Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo 20 adultos pagantes. Caso o grupo não atinja 
este número, os valores serão revisados e a diferença cobranda dos passageiros, dando a eles a opção de 
cancelar a viagem, recebendo o reembolso do pagamento efetuado, menos as despesas operacionais, e 
mediante regras de cancelamento de fornecedores (vide contrato de prestação de serviços turísticos). 

 

. Por tratar-se de um grupo de “adesão” a distribuição das acomodações duplas será feita conforme a 
ordem de recebimento dos passageiros (salvo casos de casais ou de passageiros já pré-definidos como 
viajando  juntos).  Ao  final  do  fechamento  do  grupo,  se  não  houver  um  segundo  passageiro  para 
compartilhar a acomodação dupla, será cobrado à diferença para apartamento single. Em caso de 
cancelamentos após o encerramento do grupo, ou que por ventura venha prejudicar ao passageiro que 
permanece no grupo, aquele que cancelou terá multa referente ao suplemento para single. 

 

. A emissão das passagens aéreas em grupo acontece em média de 45 a 30 dias antes do embarque. A 
data precisa da emissão é confirmada pela cia. Aérea. Os passageiros precisam deixar uma programação 
dentro deste período em suas agendas para prepar toda a documentação necessária para a emissão (em 
caso de aéreo e terreste cobrados em separado). 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de 
serviços turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

 

 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento. 
 



 

Observações Importantes 
 
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem, 
devendo, se internacional, possuir passaporte, devidamente legalizado com validade mínima de seis meses 
e com os respectivos vistos consulares em dia. 
 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de 
imigração dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar quando da apresentação no 
aeroporto. 
 
- A documentação defeituosa e a falta de vistos, será de única e exclusiva responsabilidade do passageiro, 
eximindo a operadora de qualquer responsabilidade, inclusive do reembolso de qualquer tipo de despesas 
extras. 
 
- É de responsabilidade exclusiva do solicitante, seja ele passageiro, a conferência de sua documentação, 
especialmente o nome a ser impresso na passagem aérea que deverá estar em perfeita adequação ao 
nome constante no passaporte. Em caso de divergência no nome, a passagem poderá ser recusada pela 
Companhia Aérea no check-in, implicando na emissão de uma nova passagem e perdendo a condição de 
tarifa especial originalmente adquirida, assumindo assim multas e penalidades impostas pelas Companhias 
Aéreas que podem chegar a 100% deste primeiro bilhete, além do custo de um novo bilhete em tarifa 
pública segundo as condições e disponibilidade do momento do embarque. 
 
-  Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem  Plano GTA Full incluído no pacote 
acessando o site: http://www.gtaassist.com.br/sitev2/biblioteca/cg/Condições_Gerais.pdf. Em caso de 
dúvida ou alteração, consulte-nos. 
 
- Brasileiros não necessitam de visto para entrada em Marrocos para viagens de no máximo 90 dias. 
Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), pedimos que entre em contato com a Embaixada 
do Marrocos em Brasília, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica. 
 
- Menor desacompanhado: Em viagens internacionais, além do passaporte (também é preciso autorização 
dos pais para a emissão do documento ), é preciso autorização para o menor de 18 anos que viajar 
sozinho. Uma cópia deste modelo pode ser obtida no Manual relativo a viagens de menores brasileiros ao 
exterior, da Polícia Federal. A disposição sobre a concessão de autorização de viagem para o exterior de 
crianças e adolescentes brasileiros é dada pela Resolução nº 131 do Conselho Nacional de Justiça. Para 
acesso a lista de documentação necessária, favor acessar: 
http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/documentacao-necessaria/documentacao-para-passaporte- 
comum/documentacao-para-menores-de-18-anos 
Para acesso  ao Manual relativo à Viagem de Menores Brasileiros ao Exterior, favor acessar: 
http://www.dpf.gov.br/servicos/viagens-ao-exterior/3_edicao_manual_menores.pdf 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações 
sem prévio aviso. 


