Prezados,
É com muita satisfação que lançamos o Roteiro As Belezas do Marrocos no período de 3 a 17 de Junho de 2019.
Um destino surpreendente e exótico com excelentes hotéis onde você terá uma experiência única e inesquecível de
dormir uma noite no Deserto em tendas de luxo com todo conforto e ficará hospedado por 3 noites no incomparável,
lendário e elegante Hotel La Mamounia em Marrakech.
Instigante vastidão de desertos, altas montanhas, suntuosos monumentos, rica cultura, são algumas características
atraentes do Marrocos.
Vivencie uma miscelânea cultural, cidades históricas, passear pelo famosos souks em seus tradicionais mercados que
vendem de tudo com preços atraentes e seu exuberante artesanato local, apreciar os modernos prédios de Casablanca,
excelente gastronomia, a grande beleza das Mesquitas, apreciar os Encantadores de Serpentes de Marrakech.
Destino perfeito para quem busca o exótico com elegância, luxo e muito conforto!

Viva essa Experiência Única e Encante-se!
Sergio e Solange Maciura

1º Dia – 03 de Junho (Segunda-Feira) BRASIL > MADRID > CASABLANCA (MARROCOS)
Comparecimento dos passageiros no Aeroporto de Curitiba para embarque com destino a Guarulhos, acompanhados de
Guia da Dnipró Gold.
Passageiros de outras cidades e estados que forem embarcar em Guarulhos, deverão aguardar a Equipe Dnipró Gold em
frente ao Balcão da Cia Aérea Ibéria (Terminal 3). Voo com destino à Casablanca via Madrid.
Curitiba – São Paulo

a ser informado

Ibéria IB 6824 / 03 Junho

São Paulo - Madrid

15:15 – 06:20

Ibéria IB 8190 / 04 Junho

Madrid - Casablanca

10:25 – 11:15

2º Dia – 04 de Junho (Terça-Feira) CASABLANCA
Chegada em Madrid e conexão para Casablanca.
Chegada e transfer para o moderno Hotel Sofitel La Tour Blanche 5* em ótima localização, SPA, restaurantes.
Acomodação.
Almoço incluso no Restaurante do Hotel. Restante da tarde e noite livres para descanso e atividades pessoais.
3º Dia – 05 de Junho (Quarta-Feira) CASABLANCA
Café da manhã e saída para conhecermos os encantos da cidade e seus edifícios Art Déco, a grandiosa Mesquita Hassan
II (terceira maior do mundo com 20 mil m²), Place Mohammed V entre outros monumentos. Retorno ao hotel. Almoço
não incluso. Tarde e noite livres para que possam aproveitar todos os encantos e atrações dessa belíssima cidade.
4º Dia – 06 de Junho (Quinta-Feira) CASABLANCA
Café da manhã. Dia inteiramente livre para que possam passear e “descobrir” as belezas da cidade, que é a maior e a mais
populosa do Marrocos. Os Guias passarão orientações de passeios opcionais (museus, praias, compras, etc). Além de
todas as atrações culturais, possui excelentes opções de compras como o “Morocco Mall” (o quarto maior shopping do
mundo) com shows de águas (fontes dançantes).

5º Dia – 07 de Junho (Sexta-Feira) CASABLANCA > RABAT > FES

(296 km)

Café da manhã. Check-out. Saída do hotel em direção a Fes. No caminho, conheceremos a cidade de Rabat (cidade
Imperial, capital e a segunda maior cidade do Marrocos) onde faremos um tour panorâmico conhecendo as principais
atrações. Almoço incluso em Rabat no Villa Mandarine Hotel.
Após o almoço seguiremos para Fes (cidade Imperial) considerada uma cidade bonita e vibrante. Acomodação final da
tarde no belíssimo Hotel Sahrai 5* com piscina, SPA, restaurantes e um bar no terraço do último andar.
Noite livre.

6º Dia – 08 de Junho (Sábado) FES
Café da manhã. Dia dedicado a explorarmos o centro cultural e espiritual do Marrocos (Fes), Patrimônio Mundial pela
UNESCO.
Será um emocionante passeio visitando os principais pontos de interesse da vibrante cidade. Almoço incluso. Continuação
do tour. Retorno ao hotel final da tarde. Noite livre.

7º Dia – 09 de Junho (Domingo) FES > IFRAN > CEDAR FOREST > MIDELT > ERFOUD

(400 km)

Café da manhã. Check-out. Saída do hotel em direção ao deserto do Sahara. Cruzaremos parte do Atlas Médio através
da cidade de Ifrane, também chamada a Suíça da África. Iremos ver os macacos indígenas Barbary que habitam na área
de Azrou. Almoço incluso em Midelt.
Continuaremos para o sul até a cidade de Midelt (produtora de maçãs) e seguimos a Palm Grove em direção a Erfoud. A
vegetação desaparece e é substituída pelo deserto em Erfoud. Acomodação no Hotel Kasbah Xaluca Erfoud 4* que está
localizado na entrada do Deserto do Sahara. O hotel oferece piscinas, SPA. Nessa noite teremos um Jantar Especial de
Boas Vindas no Hotel.

8º Dia – 10 de Junho (Segunda-Feira) ERFOUD > RISSANI > MERZOUGA DESERT

(72 km)

Café da manhã. Sairemos em direção a Merzouga. Vamos almoçar no Kasbah Hotel onde poderemos aproveitar a
estrutura do hotel (piscinas). Dia de aventuras por terras áridas até as majestosas dunas do Deserto do Sahara com sua
surpreendente beleza.
Seguiremos em Jeeps 4x4 até o Desert Luxury Camp Bouchedor onde você terá uma experiência inesquecível em se
hospedar em tendas (suítes) com muito conforto, banheiros individuais com água quente.
Poderemos desfrutar do magnífico por do sol. Passeio de camelo. Jantar Especial incluso.
Após o jantar, teremos uma animada roda de tambores. Sua noite será inesquecível!

9º Dia – 11 de Junho (Terça-Feira) MERZOUGA DESERT > TODRA GORGES > OUARZAZATE

(368 km)

Café da manhã no acampamento em tendas de luxo. Seguiremos em direção aos impressionantes desfiladeiros de Todra.
Almoço incluso em Restaurante local em Todra Gorges. Após o almoço partiremos em direção ao Vale Dades até
chegarmos a fascinante cidade de Ouarzazate.
Acomodação no Hotel Berbere Palace 5 *. O Hotel oferece piscina, SPA e quatro restaurantes de culinária francesa,
italiana, asiática e marroquina. Jantar incluso no Hotel.

10º Dia – 12 de Junho (Quarta-Feira) OUARZAZATE > MARRAKECH

(196 km)

Café da manhã. Tour panorâmico pela cidade de Ouarzazate, Atlas Cinema Studio (cenário de vários filmes famosos) entre
outros locais de interesse. Recomendamos o uso de chapéus e filtro solar por tratar-se de um espaço aberto.
Tempo livre para almoço (não incluso). Seguiremos em direção a Marrakech.
Chegada em Marrakech e acomodação em um dos Hotéis mais emblemáticos e incomparáveis LA MAMOUNIA PALACE
HOTEL 5* onde você desfrutará de 3 noites inesquecíveis.
Jantar (incluso) Especial de Dia dos Namorados no Hotel La Mamounia (o uso de paletó não é necessário).Traje: social.
11º Dia – 13 de Junho (Quinta-Feira) MARRAKECH
Café da manhã. Tour pela cidade conhecendo a Mesquita Koutoubia (séc. X11) onde o minarete dessa Mesquita pode ser
visto de quase todos os lados da cidade. Visita ao Palácio El-Bahia (séc XIX). Surpreenda-se com a Praça The Djemaa el Fna
e suas barracas iluminadas por tochas, encantadores de serpentes, acrobatas. Retorno ao hotel. Almoço não incluso.
Tempo livre para descanso e atividades pessoais.
Em horário a ser determinado, saída do hotel para Jantar (incluso) e show típico no Restaurante Chez Ali Restaurant
Fantasy Show com dançarinos, acrobatas, apresentação com cavalos e músicos. Retorno ao hotel.
12º Dia – 14 de Junho (Sexta-Feira) MARRAKECH
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais e culturais. Em horário a ser determinado, passeio ao famoso Colorful
Souks para últimas compras. Noite livre.

13º Dia – 15 de Junho (Sábado) MARRAKECH > MADRID
Café da manhã. Check-out. Em horário a ser informado, transfer para o aeroporto com destino a Madrid.
Chegada em Madrid e transfer para Hotel 5*. Acomodação. Noite livre
Ibéria IB 3341 / 15 Junho

Marrakech – Madrid

13:10 – 16:05

14º Dia – 16 de Junho (Domingo) MADRID > BRASIL
Café da manhã. Dia inteiro para aproveitar as belezas de Madrid. Para a comodidade dos passageiros, o hotel estará pago
para que possamos usar os apartamentos até as 19h30.Transfer para o aeroporto.
Ibéria IB 6827 / 16 Junho

Madrid – São Paulo

15º Dia – 17 de Junho (Segunda-Feira) BRASIL
Chegada ao Brasil e conexões para as cidades de origem.

23:50 – 05:45

PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS INCLUSOS:
✓
Guia Dnipró Gold desde Curitiba até o final da viagem;
✓
03 Noites de Hotel 5 *em Casablanca;
✓
02 Noites de Hotel 5* em Fes;
✓
01 Noite de Hotel em Erfoud 4*;
✓
01 Noite no Desert Luxury Camp Bouchedor ;
✓
01 Noite no Hotel em Quarzazate 5*;
✓
03 Noites no Espetacular Hotel La Mamounia 5* em Marrakech;
✓
02 Noites no Hotel 5* em Madrid;
✓
Café da manhã incluso em todos os hotéis;
✓
Passeios conforme programação;
✓
06 Almoços inclusos (sem bebidas);
✓
05 Jantares inclusos (sem bebidas);
✓
Transporte de UMA MALA de no máximo 23 Kg por passageiro. Malas adicionais (se couberem nos ônibus)
terão um acréscimo de US$ 350,00 por volume, reservando-se a Operadora Local o Direito a aceitar, ou não, o volume
adicional.
✓
Refeições especificadas conforme o programa, ressaltando que as mesmas poderão ser alteradas pela
operadora, de acordo com a necessidade do momento (problemas em estradas, atrasos, etc). As bebidas não estão
inclusas, nem quaisquer solicitações adicionais ao cardápio previamente reservado para o Grupo. Não serão aceitas
solicitações de troca de menu no momento das refeições. Quaisquer solicitações adicionais serão pagas diretamente
pelo passageiro ao estabelecimento. Em determinados casos poderemos ter a refeição no formato de Buffet para todo
o grupo.
OS PREÇOS DA PARTE TERRESTRE NÃO INCLUEM:
•
Entradas em passeios, Museus, Teatros,Mesquitas durante todo o roteiro, exceto as marcadas como inclusas;
•
Bebidas e despesas de caráter pessoal;
•
Refeições não mencionadas como inclusas;
•
Extras de caráter pessoal, e tudo que não estiver especificado no item “parte terrestre serviços inclusos”;
•
Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;
•
Carregadores de malas nos aeroportos, hotéis, estações de trem, etc;
•
A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia local e motorista do ônibus no final da viagem;
•
Gastos com passaportes e vistos;
•
Seguro Viagem (consulte tarifa promocional para passageiros DNIPRÓ GOLD – valores variam conforme a
idade);
RECOMENDAMENOS A COMPRA DO SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO.
VALOR APROXIMADO US$ 120,00 POR PESSOA MENOR DE 75 ANOS.
SOLICITE COBERTURAS PARA A SUA ANÁLISE.

PARTE TERRESTRE:
(Preço por pessoa, dividindo apartamento duplo)
Valor válido para pagamento de 12 a 20 de julho 2018 com câmbio especial.
Para emissões após esse período consulte os valores do dia.
Sinal de R$ 3.950,00 (a ser depositado em conta)
+ 6 X R$ 2.093,50 (cheques pré-datados ou cartão de crédito)
Total de R$ 16.511,00
Equivalente a US$ 4.180,00
Valor para pagamento à vista: R$ 16.013,30
Consulte Adicional para apartamento individual
Obs: Conforme a data de sinalização do roteiro o número de parcelas vai diminuindo pois, a viagem deverá estar paga
até maio de 2019.
PARTE AÉREA:
(Preço em dólares por pessoa em classe econômica)
São Paulo / Madrid / Casablanca /// Marrakech / Madrid /São Paulo
US$ 1.460,00 + taxas de embarque
Sinal de U$ 190,00 (a ser depositado em conta)
+ 10 X U$ 127,00 no cartão de crédito + taxas de embarque
As taxas de embarque cairão juntamente com a primeira parcela no cartão de crédito.
Lembramos que caso o passageiro opte por voos diferentes do grupo, deverá pagar adicional pelo transfer ao hotel ou
poderá usar serviços de táxis locais.
A emissão da parte aérea se dará somente a partir do mês de março de 2019.
ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
•
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, seja em
função do aumento do custo de qualquer um dos itens que compõem a viagem ou de alterações dos câmbios. No caso
de alterações cambiais nos países que visitaremos ou quaisquer mudanças no mercado financeiro global que forcem
mudanças de valores, imediatamente serão comunicadas aos passageiros do grupo.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
O Grupo As Belezas do Marrocos tem data confirmada e serviços devidamente sinalizados pela Agência Dnipró Gold,
mas fica estipulado que o grupo só viajará com um mínimo de 20 passageiros pagantes. No caso de cancelamento da
saída do Grupo, o sinal será devolvido integralmente. No caso de cancelamento após o início da viagem, devolveremos
somente os valores que conseguirmos recuperar dos fornecedores envolvidos.
CANCELAMENTO
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as seguintes taxas de serão rigorosamente cobradas:
•
De 74 a 57 dias antes do embarque:
US$ 450,00
•
De 56 a 29 dias antes do embarque:
50% do valor total do pacote;
•
De 28 a 15 dias antes do embarque:
75% do valor total do pacote;
•
Menos de 15 dias antes do embarque:
100% do valor do pacote.
RECOMENDAMENOS A COMPRA DO SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO.
VALOR APROXIMADO US$ 120,00 POR PESSOA MENOR DE 75 ANOS.
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS
A Cia Aérea cobra taxas que podem variar de US$ 150,00 a US$ 250,00 pelo cancelamento da viagem. Após o pedido
de cancelamento e reembolso da viagem, a CIA AÉREA levará aproximadamente 90 dias para fazer a devolução do
pagamento, descontadas as taxas devidas.
ADVERTÊNCIAS
Os passaportes brasileiros deverão ter uma validade de pelo menos 6 meses além da data do final da viagem. Não são
necessários vistos para o Marrocos, nem vacinas para cidadãos brasileiros.
MARCAÇÃO DE ASSENTOS
As tarifas de grupo não dão direito a marcação específica de assentos nas aeronaves. As companhias aéreas designam
um bloco de assentos ao grupo, somente após a emissão dos bilhetes aéreos (realizada em média 30 dias antes do
embarque), a serem marcados individualmente no check-in no aeroporto.
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
A documentação de viagem será entregue aproximadamente de 15 a 20 dias antes do início da mesma, desde que
totalmente paga e os formulários enviados quando da efetivação de reservas, devidamente assinados e devolvidos.

RESERVAS E INFORMAÇÕES:

DNIPRÓ GOLD VIAGENS
Rua da Paz, 098 Cjto 301
Curitiba – Paraná
(41) 3077- 0488
(41) 99112- 1268 (Celular e whatsapp da Dnipró Gold)
(41) 99974- 3660 (Celular e whatsapp do Diretor da Dnipró Gold – Sergio J. Maciura
Emails: info@dniprogold.com.br / gerencia@dniprogold.com.br /
sergio@dniprogold.com.br
www.dniprogold.com.br

