Saída: 07 de Fevereiro de 2018
Duração: 13 noites
Espanha: Madri, Córdoba, Sevilha,
Granada, Málaga.
Marrocos: Tanger, Rabat, Casablanca,
Meknes, Volubilis, Fez, Ifrane, Beni Mellal,
Marrakesh.

01º DIA (07/02) | RIO DE JANEIRO E SÃO
PAULO/MADRI
Apresentação no aeroporto para embarque com
destino a Madri.
02º DIA (08/02) | MADRI
Chegada em Madri, recepção e traslado ao hotel.
Hospedagem.
03º DIA (09/02) | MADRI
Café da manhã no hotel e saída para City tour em
Madri, capital da Espanha. A cidade foi edificada
junto às margens do rio Manzanares, no centro do
país. A cidade é rica em arte e história, albergando
alguns dos museus mais importantes do mundo, o
“Museu do Prado”. Além dessas atrações a capital
espanhola reúne outros locais de elevado interesse
turístico como o Palácio Real de Madrid, o Parque
do bom retiro, a Catedral de Almudena, a Plaza de
España e a Puerta del Sol. Retorno ao hotel.
Hospedagem.
04º DIA (10/02) | MADRI – CÓRDOBA – SEVILHA
Café da manhã no hotel e saída para Sevilha.
Durante o percurso faremos uma parada para
visitar a histórica cidade de Córdoba, cujo centro
histórico é Patrimônio de Humanidade. Faremos um

passeio a pé pelo Bairro Judeu, além de conhecer a
famosa Mesquita de Córdoba, um dos mais belos
exemplos de arte mulçumana da Espanha. A
Mesquita é uma mistura de estilos arquitetônicos
que ocorreram durante os nove séculos que durou
as construções e reformas. Continuação da viagem
até Sevilha. Chegada e hospedagem.
05º DIA (11/02) | SEVILHA
Café da manhã no hotel e saída para uma clássica
visita de Sevilha. Sevilha é uma cidade espanhola
situada a sudoeste da península ibérica, e a capital
da província homônima, na comunidade autônoma
da Andaluzia. Um dos grandes atrativos dessa
belíssima cidade é sem dúvidas a sua catedral,
também conhecida como Catedral de Santa Maria
da Sede, sendo a maior catedral da Espanha e o
terceiro maior templo do mundo, atrás da basílica
de San Pedro no vaticano, e a catedral de São Paulo
em Londres. A catedral de Sevilha foi declarada
patrimônio da humanidade pela UNESCO no ano de
1987, integrado no Sítio Catedral, Alcázar e arquivo
das Índias. Outras atrações turísticas de interesse
são: a Torre Del Oro, a Plaza de España, o Bairro de
Santa Cruz, entre outros. Tarde livre e hospedagem.

06º DIA (12/02) | SEVILHA - GRANADA
Café da manhã no hotel. À tarde, saída para
Granada. Chegada e hospedagem.
07º DIA (13/02) | GRANADA
Café da manhã no hotel e saída para visita a
Alhambra, um rico complexo de palácios e fortaleza
que alojava o monarca da Dinastia Nasrida e a corte
do reino de Granada. No interior de Alhambra fica o
palácio de Carlos V, erguido pelo Imperador Carlos
V do Sacro Império Romano Germânico em 1527.
Este incrível complexo de características Mouras foi
declarado Patrimônio Mundial da UNESCO em
1984. Tarde livre. Hospedagem.
08º DIA (14/02) | GRANADA - MÁLAGA
Café da manhã no hotel e saída com destino a
Málaga. Uma linda cidade da Andaluzia localizada
na costa sul da Espanha, margeada pelo
Mediterrâneo. Málaga foi fundada pelos fenícios no
século XII A.C. e incorporada na coroa de Castela
em 1487. Atualmente é a quinta maior cidade da
Espanha, com mais de 560 mil habitantes. A cultura,
as tradições, a gastronomia, o clima e a
hospitalidade do seu povo servem de exemplos
para consolidar a imagem da "Cidade do Paraíso",
nome usado pelo famoso poeta espanhol Vicente
Aleixandre, Prêmio Nobel de poesia e literatura, em
referência à cidade. Hospedagem.

09º DIA (15/02) | MÁLAGA – TANGER - RABAT
Café da manhã no hotel. Neste dia deixaremos a
Espanha com destino a Rabat no Marrocos. Saída de
Málaga até a cidade de Algeciras para embarque

em ferry, onde cruzaremos o estreito de Gibraltar
com destino a Tanger. Chegada em Tanger, e
continuação para Rabat. Jantar no hotel e
hospedagem.
10º DIA (16/02) | RABAT – CASABLANCA
Café da manhã no hotel e saída para visita a Rabat a
capital do Marrocos, fundada em 1.150 pelo Califa
Almóada Abd al-Um’min, que ali construiu uma
fortaleza, uma mesquita e uma residência.
Visitaremos a Mechouar a Kasbah Oudaya, o
mausoléu de Mohamed V e a torre de Hassan. À
tarde, saída para visita panorâmica em Casablanca,
a capital dos negócios do Marrocos. Conheceremos
a grande mesquita Hassan II, a Praça Mohamed V,
as nações unidas, o mercado central, o setor
Habous e a aérea residencial de Anfa, passando ao
longo da costa de Ain Diab, com suas piscinas e
restaurantes. Jantar no hotel e hospedagem.
11º DIA (17/02) | CASABLANCA – MEKNESVOLUBILIS -FEZ
Café da manhã no hotel. Seguiremos nossa viagem
com destino a Meknés, capital da província
homônima, uma das maiores cidades do país e uma
das mais importantes historicamente. Meknés está
rodeada por uma enorme muralha de 40 km de
ameias e torres, com seus portões monumentais.
Conheceremos o Bab Mansour, o bairro judeu
Mellah, as cavalariças reais e a Medina.
Continuação à Sagrada Cidade de Moulay Idriss, via
às ruínas da Cidade Romana de Volubilis. Após a
visita seguiremos à Fez. Chegada, jantar e
hospedagem.

12º DIA (18/02) | FEZ
Após o café da manhã, saída para visitar a capital
espiritual fez, fundada em 808 D.C. por Idrís II,
tendo sido a capital do Marrocos por vários
períodos. É a cidade onde está localizada a
Universidade de Karueein, a mais antiga
universidade do mundo ainda em funcionamento,
criada nos primórdios da cidade em 859.
Conheceremos as Portas Monumentais do Palácio
Real e de Bab Boujloud, o Bairro Judeu, a Medersa
Bouanania e o exterior do Mausoléu de Mulay
Idriss. Tempo livre para passear na Medina de Fez.
Regresso ao hotel jantar e hospedagem.
13º DIA (19/02) | FEZ – IFRANE – BENI MELLAL –
MARRAKESH
Após o café da manhã, seguiremos para Marrakesh
cruzando a região das Montanhas do Atlas.
Passagem por Ifrane – resort de esqui a 1.665
metros de altitude – e tempo livre para almoço em
Beni-Mellal. No final da tarde, após cruzarmos
paisagens de terra vermelha que contrastam com o
céu azul e as palmeiras verdes, chegada à
Marrakesh. Alojamento, jantar e pernoite.
Jantar e hospedagem.
14º DIA (20/02) | MARRAKECH
Café da manhã no hotel e saída para visita
panorâmica da cidade. Visitaremos o jardim
Menara, as tombas Saadian, Palácio da Bahia e a
Koutoubia. Retorno ao hotel para almoço. À tarde,
visita aos mercados e a famosa Praça Djemâa El
Fna. Marrakech é uma cidade do sudoeste de
Marrocos, próximo ao sopé da cordilheira do Alto
Atlas, conhecida como a “cidade vermelha”, a
“pérola do sul” ou a “porta do sul”. A cidade possui
o maior suq (mercado tradicional). Marrakech
possui uma parte fortificada (a Almedina ou
Medina) e uma parte moderna adjacente chamada
Gueliz e também é a segunda maior cidade do
Marrocos, após Casablanca.
16º DIA (21/02) | MARRAKECH - BRASIL
Café da manhã no hotel e, em horário apropriado,
traslado para aeroporto, com embarque de retorno
ao Brasil.

O PROGRAMA INCLUI:

Passagem aérea internacional em classe
econômica;

Hospedagem conforme o itinerário em hotéis
categoria turística superior na Espanha e 5
estrelas no Marrocos;

Meia pensão durante o circuito no Marrocos;

Visitas incluídas conforme itinerário;

Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante a viagem (mínimo de 15
passageiros);

Seguro de viagem com cobertura de € 30.000;

Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;

Carregadores de malas nos hotéis para um
máximo de uma mala por pessoa;

Kit de viagem Transmundi.
VALORES DO PACOTE: BASE 10 A 15 PAXS
Acomodação dupla
Suplementos*
Acomodação individual (Single)
Taxas
Embarque
Imposto de renda retido na fonte
Importante

€ 3.798
€ 1.198
€ 105
3,9 %

• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de Janeiro
ou São Paulo, e deverão ser convertidos em Reais ao
câmbio do dia do fechamento do pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeitos a
reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para o
período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado em
cima do valor total da venda e deverá ser pago na
entrada junto com as taxas.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 10 dias antes do
embarque).

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:

Entrada de € 718 + taxas,
e saldo em 11 parcelas de € 280,
(com base em acomodação dupla).

GRANADA - SENATOR GRANADA SPA HOTEL

NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir do término da viagem;
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.

MADRI – HOTEL SENATOR GRAN VIA
SEVILLA - HOTEL SEVILLA MACARENA

MALAGA - HOTEL MALAGA CENTRO
RABAT - TOUR HASSAN
CASABLANCA - MOVENPICK

OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.

FES - PALAIS MEDINA
MARRAKECH - ATLAS MEDINA & SPA

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

