
 

  

 

 

MUNDIAL INTERCLUBES MARROCOS - 2013 
 

15 Dias / 12 Noites 
 

Saída: 09 de Dezembro de 2013 
 

Visitando: Rabat, Meknes, Fez, Ifrane, Midelt, Erfoud, Merzouga, Tinghir, Gorges de Todra, 

Ouarzazate, Ait Ben Haddou & Marrakesh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Dia – 09 de Dezembro 2013 – 2ª feira – SÃO 
PAULO ou RIO DE JANEIRO / PARIS 
Apresentação no aeroporto internacional  da  cidade, 
para embarque em vôo da Air France com destino à 
Paris. Pernoite a bordo. 
 
2º Dia – 10 de Dezembro de 2013 – 3ª  feira 
– 
PARIS / RABAT 
Chegada em Paris e embarque em voo de  conexão 
com destino à Rabat. Chegada, recepção traslado ao 
hotel. Hospedagem. 
 
3º Dia – 11 de Dezembro de 2013 – 4ª  feira 
– 
RABAT // MEKNES // FEZ 
Café da manhã no hotel e saída para conhecer a bela 
capital do Marrocos: Rabat. Visita à Torre Hassan, ao 
esplêndido Mausoléu de Mohamed  V, e à Kasbah 
de Oudayas. Continuação à  Meknes, onde teremos 
um 
passeio de orientação desta cidade, conhecida como a 
Versailles  marroquina  que  foi  fundada  no  fim  do 
século XVII por Moulay Ismail. O passeio por Meknes 
inclui  visita  ao  Bab  Mansour,  o  portão  mais  bem 
preservado do  Marrocos, ao Hari Souani e à 
antiga medina. Chegada em Fez e check-in no hogel. 
Jantar e hospedagem. 

4º Dia – 12 de Dezembro de 2013 – 5ª  feira 
– 
FEZ 
Café da manhã no hotel e saída para conhecer  esta 
fascinante  cidade  com  suas  muralhas,  mesquitas, 
santuários, palácios e mercados que foi o cenário das 
gravações  da  novela  O  Clone.  Visita  da   Medina 
Medieval, considerada Patrimônio da  Humanidade, a 
Fonte  Nejjarine,  o  Mausoléu  de  Moulay  Idriss  e  a 
Mesquita Universitária El Karaouine, uma das 
universidades mais antigas do mundo,  fundada por 
volta do ano 850. À tarde, continuação da visita pela 
antiga  medina,  onde  os  visitantes  poderão   ver 
diferentes artesãos trabalhando  com a antiga cultura 
oriental. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem. 
 
5º Dia – 13 de Dezembro de 2013 – 6ª  feira 
– FEZ  //  IFRANE  //  MIDELT  //   ERFOUD  
// MERZOUGA 
Cedo  pela  manhã,  saída  com  destino  à  Midelt  via 
Ifrane. Visita ao rio Ziz e vários vilarejos fortificados. 
Chegada em Erfoud e  viagem em veículos 4x4 
com destino  às  dunas  de  Merzouga,  famosas  pela  
sua altura. Passaremos  a  noite  em  tendas  
típicas berberés  com  banheiro  privativo  (tenda  de  
luxo), desfrutando da imensidade dos  horizontes  
abertos e 
nos limites do grande deserto do Sahara. Passeio de 
dromedário  para  assistir  o  pôr   do   sol.  Jantar  e 
hospedagem no acampamento. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
6º Dia – 14 de Dezembro de 2013 – sábado – 
MERZOUGA // TINGHIR // GORGES DE  TODRA 
// OUARZAZATE 
Café da manhã e saída para Tinghir, visita às ruínas 
de Ksar Abbar e saída através da estrada Tinjdad com 
destino   às   “Gargantas  do   Todra".   Em   seguida, 
continuação para Ouarzazate, esta cidade é conhecida 
como  a  Hollywood  de  Marrocos,  pois  aqui  foram 
filmados alguns filmes como a Joia do Nilo, Cleópatra, 
Lawrence da Arábia, e algumas  cenas de 
Gladiador. Visita  à  Kasbah  Taourirt  que  
antigamente  era  a residência do pachá  de 
Marrakech. Sugerimos uma visita ao museu
 de Cinema ou aos Estúdios 
cinematográficos Atlas. Jantar e hospedagem no hotel 
em Ouarzazate 
 
7º Dia – 15 de Dezembro de 2013 – domingo – 
OUARZAZATE // AIT BEN HADDOU // 
MARRAKESH 
Café da manhã no hotel e saída para visitar a Kasbah 
de Ait Ben Haddou,  declarada Patrimônio da 
humanidade pela Unesco, a mais importante do sul de 
Marrocos. Visita panorâmica da região.  Continuação 
para  Marrakesh,  a  cidade  das  "Mil  e  Uma  Noites" 
fundada no séc. XI e  conhecida como a "Pérola 
do Sul". Visita da  Praça Djema El Fna, que fervilha 
de animação,  com  seus  encantadores  de   
serpentes, acrobatas, contadores de histórias,
 músicos   e dançarinos. Tempo livre para fazer 
compras. Traslado ao hotel, jantar e hospedagem. 
 
8º Dia – 16 de Dezembro de 2013 – 2ª  feira 
– 
MARRAKESH 
Café  da  manhã  no  hotel  e  visita  à   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.  Retorno ao hotel, 
almoço e saída para jantar em restaurante típico com 
entretenimento e  show  de  dança  do  ventre.  
Retorno  ao  hotel  e hospedagem. 

9º Dia – 17 de Dezembro de 2013 – 3ª  feira 
– 
MARRAKESH 
Café da manhã no hotel e dia livre para  
atividades pessoais. Hospedagem. 
 
10º 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, jantar e hospedagem. 
 
11º Dia – 19 de Dezembro de 2013 – 5ª feira – 
MARRAKESH 
Café da manhã no hotel e dia livre para  
atividades pessoais. Hospedagem. 
 
12º Dia – 20 de Dezembro de 2013 – 6ª feira – 
MARRAKESH 
Café da manhã no hotel e dia livre para  
atividades pessoais. Hospedagem. 
 
13º 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, jantar e hospedagem. 
 
14º Dia – 22 de Dezembro de 2013 – domingo – 
MARRAKESH // RABAT / PARIS / SÃO PAULO ou 
RIO DE JANEIRO 
Em  horário  determinado,  traslado  ao  aeroporto  de 
Rabat para embarque em voo da Air France –  AF- 
1359 das 08h55 com destino à Paris.  Chegada 
às 
11h50 e embarque em voo de conexão da Air France 
saindo às 23h20 com destino à São Paulo ou Rio de 
Janeiro. Pernoite a bordo. 
 
15º Dia – 23 de Dezembro de 2013 – 2ª feira – 
SÃO PAULO ou RIO DE JANEIRO 
Chegada na cidade de desembarque e fim de nossos 
serviços. 



 

 

O Que Inclui: 
   Traslados de chegada e saída conforme mencionados em veículos com assistente local falando 

Português ou Espanhol; 
   12 (doze) noites de hospedagem nos hotéis da categoria escolhida – mencionados. Check-in: 

11h00 e Check-out: 15h00; 
Café da manhã diariamente em todas as cidades; 
01 (um) almoço no hotel de Marrakesh sem bebidas; 
07 (sete) jantares nos hotéis sem bebidas; 

01 (um) jantar em restaurante típico com show de dança do ventre em Marrakesh 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 Assist-Card plano Classic Reloaded por 15 dias – coberturas e valores válidos 

para passageiros de até 70 anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de 
preços e/ou redução de coberturas. 

 

 
 

O Que Não Inclui: 
   Passagem aérea em classe econômica nos trechos São Paulo  ou Rio de Janeiro / Paris / 

Casablanca / Paris / São Paulo ou Rio de Janeiro voando com a Air France – cotado a parte; 
Ingressos para os jogos do Campeonato Mundial Interclubes; 
Passaportes e vistos consulares; 
Taxas de embarque e governamentais; 
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 
 

Cidade Período Noites Hotel Categoria 
 

Rabat 10 a 11 de Dezembro de 2013 01 Rive Turística Superior 
 

Fez 11 a 13 de Dezembro de 2013 02 Pick Albatroz Primeira Superior 
 

Merzouga 13 a 14 de Dezembro de 2013 01 Toumbouctou Primeira 
 

Ouarzazate 14 a 15 de Dezembro de 2013 01 Kenzi Azghor Turística Superior 
 

Marrakesh 15 a 22 de Dezembro de 2013 07 Hotel Du Golf Primeira 
 
 
 

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

   
Validade Duplo Individual 

  

Forma de 
Pagamento 

 
 
09 a 23 de Dezembro 

de 2013 
 

USD 4.662 
 

R$ 11.142 
 

USD 5.329 
 

R$ 12.736 Parcelado 
 

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 e IATA (aéreo) de USD 1 = 2,2903 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 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 da 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). 
 



 

 

 
 

Cobertura Seguro GTA FULL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· 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 
- Consulte Condições específicas dos Países envolvidos no roteiro. 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil. 
- É necessário o Certificado Internacional Contra Febre Amarela (deve ser providenciado até 10 dias antes 
do embarque). 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações 
sem prévio aviso. 


