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4 Dias Circuito Marrakech até Fes com
Chefchaouen - Marrocos
CÓDIGO DE REFERÊNCIA: MA4/RAK/CMN/FES
Duração: 4 dias / 3 noites
Transporte: Minivan, camelo
Tipo: Tour Privado
Destino: Marrocos
Destaques: Casablanca, Rabat, Chefchaouen, Volubilis, Moulay Idriss
Zerhoun, Fes

Tour Privado » Marrocos

Tour de 4 dias em Marrocos que começa em Marrakech e acaba em Fes.
Transfers de hotel, transporte, motorista e combustível incluído.
Pacote básico de alojamento Standard Superior com casa de banho privada.
Acampamento no deserto do Saara com tendas Deluxe e passeio de camelo.
Visite Casablanca, a cidade azul de Chefchaouen, as ruínas romanas de Volubilis.
Personalize totalmente a sua viagem com atividades extras e upgrades de hotel.
Somos um operador turístico certiﬁcado e 100% marroquino com licença Nº 27D/20.
Preços sem intermediários, somos nós que operamos as nossas viagens.
Atendimento e reservas em português com assistência em viagem 24/7.
Reservas online seguras com escolha de pagamento em completo ou com depósito de 50%.

Descrição
Neste itinerário de 4 dias de Marrakech a Fez, irá até à cidade azul de Marrocos chamada Chefchaouen. A
excursão de Marrakech a Fes leva-o a visitar o Mahkama du Pacha e a Mesquita Hassan II em Casablanca. A
primeira noite desta excursão será em Rabat, a capital do país, onde explorará o fantástico Casbá dos Udaias
antes de seguir para seu hotel. No segundo dia da sua viagem, fará um city tour matinal em Rabat, para visitar
a Torre Hassan, o Mausoléu Mohamed V e a Necrópole de Chellah. Esta excursão de 4 dias de Marrakech a Fez
continuará pela estrada do norte para ﬁnalmente chegar a Chefchaouen, uma das melhores atrações turísticas
de Marrocos. Terá um dia completo para relaxar e desfrutar desta cidade pitoresca, já que Chefchaouen é

realmente carismática e agradável de explorar por conta própria. Chegada em Fez no ﬁnal da tarde para
ﬁnalizar os nossos serviços da viagem de 4 dias de Marrakech-Fez. Marrocos em 4 dias já dá a possibilidade de
visitar alguns lugares lindos, e está entre os muitos pacotes de Férias em Marrocos, perfeito para combinar com
alguns dias extras de turismo em Marrakech. Durante o processo de reserva, pode fazer upgrade de hotéis ou
adicionar noites extras em Marrakech ou em Fez. Também pode combinar atividades adicionais ou até mesmo
escolher outras excursões de um dia desde Marrakech para personalizar totalmente sua viagem. Viajar em
Marrocos para visitar Chefchaouen num nosso pacote turístico de 4 dias com partida de Marrakech é sempre
uma ótima experiência. Venha e participe de um de nossos tours privados de Marrakech a Fez. Na RJ Travel,
atuamos localmente para oferecer diversas modalidades de passeios e excursões sem intermediários aos
nossos clientes. Por sermos uma agência de viagens marroquina licenciada, somos nós que criamos os nossos
próprios passeios e a logística de viagem resultante, transfers de aeroporto, riads, hotel e reservas de
restaurantes.

Roteiro diário de 4 dias / 3 noites

Dia 1 - 344km » Marrakech – Mahkama du Pacha e Mesquita Hassan II em Casablanca – Casbá dos
Udaias em Rabat
Dia 2 - 252km » Torre Hassan e Mausoléu Mohamed V em Rabat – Chefchaouen
Day 3 - 0km » Dia livre para explorar Chefchaouen
Dia 4 - 233km » Chefchaouen – Sítio Arqueológico de Volubilis – Fes

Incluído
Viagem de Marrakech até Fez
Encontro no seu hotel pela manhã.
Transporte, combustível, motorista/guia.
Passeio de camelo no deserto.
1 noite em hotel ou riad em Rabat (quarto standard superior: ar condicionado e wc/duche privativo).
2 noites em hotel ou riad em Chefchaouen (quarto standard superior: ar condicionado e wc/duche
privativo).
Viagem em regime de meia pensão (pequeno-almoço/café da manhã, jantar).
Chá de boas-vindas na chegada ao hotéis.

Não incluído
Voos internacionais.
Seguro de viagem.
Almoços, lanches, bebidas, despesas pessoais, gorjetas, outras gratiﬁcações.
Bilhetes de entrada para museus e monumentos (Mesquita Hassan II 12€, Mahkama du Pacha 3€,
Necrópole Chellah 7€, Volubilis 7€).
Tudo não mencionado como “incluído”.
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