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Transfers do Aeroporto de Marrakech (serviço
privado)
CÓDIGO DE REFERÊNCIA:
Duração: 7 km ida / 14 km ida e volta
Transporte: Minivan de 1 a 7 pessoas
Tipo: Transfer de aeroporto
Destino: Marrocos
Destaques: Motoristas atenciosos e proﬁssionais, sem taxas adicionais, sem
regateios.

Transfer de aeroporto » Marrocos

O nosso motorista estará à sua espera no aeroporto ou no hotel.
Preço ﬁxo e sem regateios no aeroporto.
Para uma paz de espírito total, vamos levá-lo diretamente à porta do seu hotel.
Sem ﬁlas, sem atrasos – vamos levá-lo até ao seu destino rapidamente.

Descrição
Caso chegue a Marrocos ao Aeroporto de Marrakech, também chamado Aeroporto de Marrakech-Menara (RAK),
podemos ir buscá-lo(a) ao aeroporto e levá-lo(a) para qualquer hotel em Marrakech. Os nossos serviços de
transfer do aeroporto de Marrakech estão disponíveis 24 horas por dia e 365 dias por ano. Propomos uma ampla
gama de soluções de transporte em Marrakech, incluindo transporte para o aeroporto, zona antiga da cidade
(Medina de Marrakech), palmeiral e ainda zona nova da cidade (Guéliz e Hivernage). À chegada terá à sua
espera um motorista para ajudar com a bagagem, para que o seu transfer corra da melhor maneira possível.
Levamo-lo(a) depois ao seu hotel ou riad, em segurança e conforto. Caso já esteja em Marrocos e vá para o
Aeroporto de Marrakech, poderá contar com o mesmo conforto e pontualidade do nosso serviço de transfer. O
nosso motorista irá ter consigo ao local combinado (hotel, riad, ponto de encontro escolhido previamente) e
poderá ajudar com a bagagem. Os nossos motoristas são proﬁssionais e têm muitos anos de experiência, e
conhecem todos os caminhos de Marrakech para que chegue a tempo do seu voo. O nosso serviço de transfer é
feito em idioma básico de inglês, francês e espanhol. Não estão preparados para grandes conversas nem
explicações culturais, históricas da cidade. Este é meramente um serviço de transfer/traslado de aeroporto. São

15 os aeroportos em Marrocos, e o aeroporto de Marrakech é o 2ª mais utilizados. A capacidade anual do
aeroporto de Marrakech em 2019 foi de 6.4 milhões de passageiros, enquanto que a capacidade anual do
aeroporto de Casablanca-Mohammed V em 2019 foi de 10.3 milhões de passageiros.

Incluído
Motoristas proﬁssionais.
Número de emergência.
Serviço de transfer de elevada qualidade.
Sem taxas adicionais.
Garrafa 50 cl de água mineral por pessoa.

Não incluído
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