
NOSSO PREÇO NÃO INCLUI: 
Despesas com documentações pessoais 
(passaporte, vistos consulares, etc); 
Taxas de embarque (€uros 190,00); 
Gorjetas a motoristas e guias (€uros 
60,00); Pernoites e refeições que 
excedam o estabelecido no programa; 
Passeios opcionais ou outros serviços 
que, por quaisquer motivos venham a 
exceder a programação; Bebidas e 
extras de caráter pessoal (telefonemas, 
gorjetas, táxis, internet, lavanderia, etc); 
Multa por excesso de bagagem; Tudo 
quanto não esteja, expressamente 
mencionados como “ incluído” no 
programa.

C a f é  d a  m a n h ã .  E m  h o r á r i o 
determinado, traslado ao aeroporto para 
embarque de retorno à Fortaleza, 
fazendo conexão. Chegada e fim dos 
nossos serviços !!!

12º dia – 05/11/2020 (quinta) - 
MARRAKECH / CASABLANCA

14º dia – 07/11/2020 (sábado) - 
CASABLANCA / FORTALEZA

NOSSO PREÇO INCLUI:

13º dia – 06/11/2020 (sexta) - 
CASABLANCA 

Parte Aérea, em classe econômica, 
conforme descritos no roteiro, com 
saída e chegada de Fortaleza; Hotéis 
categoria (4*), apartamento para 02 
(duas) pessoas, para quarto individual, 
terá acréscimo no valor; Traslados dos 
aeroportos aos hotéis e vice-versa; 
Impostos e taxas hoteleiras; Maleteiros 
nos hotéis que tem esse serviço 
disponível (somente 01 mala por 
pessoa); Refeições: MEIA PENSÃO, 
conforme  menc ionado ;  Ônibus 
exclusivo para o grupo fora do Brasil;

Após café da manhã, faremos visita a 
Cidade Imperial Capital do Sul, onde 
destacam-se a impressionante Mesquita 
Kutubi, Palácio de Verão, as Tumbas 
Saadi e Praça Djemas. Seguiremos 
viagem até Casablanca. Chegada no 
hotel para acomodações e JANTAR. 

Café da manhã e saída para tour por 
Casablanca, capital  industrial  e 
comercial do Marrocos, com edifícios 
d a  m a i s  m o d e r n a  a r q u i t e t u r a , 
c o n t r a s t a n d o  c o m  a s  a n t i g a s 
edificações, incluindo visita a Mesquita 
da cidade (a 2º maior do mundo). 
Retorno ao hotel para acomodações e 
JANTAR.

Acompanhamento do representante da 
Plutarco Turismo durante toda a 
viagem; Guias locais falando português 
ou, eventualmente, espanhol; Passeios e 
ingressos, conforme o programa;  Kit  
viagem;  Seguro de Viagem (sem limite 
de idade).

Roteiro:

1º dia – 25/10/2020 (domingo) - 
FORTALEZA / MADRID

3º dia - 27/10/2020 (terça) - MADRID

 9º dia – 02/11/2020 – (segunda) – 
RABAT / MEKNES / FEZ

10º dia – 03/11/2020 (terça) - FEZ

Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
JANTAR. 

Após café da manhã, visitaremos Fez, 
Metrópole Religiosa, Intelectual e 
Artística do Marrocos. Tarde livre para 
atividades pessoais. Retorno ao hotel, 
hospedagem e JANTAR. 

Café da manhã. Saída para visitarmos a 
Cidade de Rabat com o exterior do 

Palácio Real, Mausoléu de Mohamed V 
e a Torre Hassan, passaremos por 
Meknes, Cidade Imperial rodeada de 40 
km de muralha, onde faremos uma visita 
panorâmica e continuaremos viagem até 
Fez. Chegada, hospedagem e JANTAR.

Café da manhã e saída para tour, 
incluindo: Puerta del Sol, Plaza Mayor, 
o Palácio Real e Igreja de Nuestra 
Señora  de  Almudena  (en t radas 
incluídas), a padroeira de Madrid. 
Seguindo pela Gran Via, passaremos 
pela Plaza de España, Continuação, 
passaremos pela fonte da Plaza Cibelis, 
pelo Passeo del Prado e seu famoso 
Museu, pelo Parque do Retiro e 
finalmente pela Puerta de Alcalá. 
Retorno ao hotel. Tarde livre. JANTAR 
no hotel. À noite, sugerimos opcional: 
Show de dança espanhola.

4º dia – 28/10/2020 (quarta) - 
MADRID / ÁVILA / MADRID

Café da manhã. Saída em direção à 
Sevilha com parada em Mérida, cidade 
localizada às margens do Rio Guadiana, 
onde faremos tour por essa cidade que 
reflete a importância do império romano 
c u j o  c o n j u n t o  a r q u e o l ó g i c o  é 
Pa t r imôn io  da  Humanidade  da 
UNESCO. Visita do Teatro Romano e 
seu complexo. Continuação até Sevilha. 
Chegada, hospedagem e JANTAR.

 

Café da manhã e saída para a Costa do 
Sol. Chegada, hospedagem e tarde livre 
para atividades pessoais. JANTAR no 
hotel.

8º dia – 1º/11/2020 (domingo) - 
COSTA DO SOL / ALGECIRAS / 
RABAT

 

11º dia – 04/11/ 2020 (quarta) – FEZ / 
MARRAKECH
Café da manhã e saída em direção a 
Marrakech. Chegada, hospedagem e 
JANTAR.

Comparecimento ao aeroporto de 
Fortaleza para procedimento de 
embarque com destino a Madrid, 
fazendo conexão.

6º  d ia  –  30 /10 /2020  ( sex ta )  - 
SEVILHA

7º dia – 31/10/2020 (sábado) – 
SEVILHA / COSTA DO SOL 

5º dia – 29/10/2020 (quinta) - 
MADRID / MÉRIDA / SEVILHA

2º dia – 26/10/2020 (segunda) - 
MADRID

Café da manhã. Saída para visitar: o 
Parque de Maria Luiza, Casa de Pilatos, 
Praça de Espanha e o típico Bairro de 
Santa Cruz, Torre del Oro e sua 
Magnífica Catedral com a Torre Giralda 
(entradas incluídas). Tarde livre. 
Retorno ao hotel. Hospedagem e 
JANTAR.

Café da manhã. Iremos para Algeciras. 
Embarque em Ferry Boat para cruzar o 
Estreito de Gilbratar até a África. 
Continuaremos viagem até Rabat. 
Chegada em Rabat, hospedagem e 
JANTAR.

Café da manhã e saída em direção a 
Ávila, cidade com Muralha Medieval e 
terra de Santa Teresa, visitando: Praça 
da Santa e a casa onde nasceu Santa 
Teresa, Convento de São José, o 
Convento da Encarnação, construção do 
século XVI com a cela de Santa Teresa. 
No lado ocidental da Muralha está o 
“Mirador dos Quatro Cantos”, onde 
Santa Teresa e seu irmão foram 
encontrados pelo seu tio. Tempo livre na 
cidade, retorno a Madri. Hospedagem e 
JANTAR.



Importante: * A excursão, bem como todas as taxas, deverão está totalmente quitadas até 60 dias antes do Importante: * A excursão, bem como todas as taxas, deverão está totalmente quitadas até 60 dias antes do 
embarque, isto é, até o dia 25 de AGOSTO 2020.embarque, isto é, até o dia 25 de AGOSTO 2020.
INSCRIÇÃO/TAXA DE ADESÃO: no valor de €uros 500,00 (Quinhentos euros), por pessoa – não 
reembolsável. Esta taxa já está inserida no valor total da viagem. A taxa de adesão é intransferível.

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamentos serão realizados em real (R$) ao câmbio do euro oficial turismo 
venda do dia do pagamento, fornecido por operadora de câmbio de Fortaleza indicada pela Plutarco Turismo, 
credenciada pelo Banco Central (não se aplica outro câmbio). 

PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO: O preço do programa constante neste folheto 
está publicado em EUROS e foi calculado por ocasião de sua cotização (Outubro /2019). Estão, por conseguinte, 
sujeitos a alterações em razão de variação cambial ou outros fatores. 

CONDIÇÕES GERAIS: O ato de Inscrição para participação no presente programa de viagem, implica 
automaticamente na adesão do participante às condições gerais e específicas que constam no Contrato de 
Viagem. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Passaporte com validade não inferior a 6 meses da data de retorno 
dessa viagem.

Importante: * A excursão, bem como todas as taxas, deverão está totalmente quitadas até 60 dias antes do 
embarque, isto é, até o dia 25 de AGOSTO 2020.

PASSAGEIROS COMPARTILHANDO APTO: As reservas de passageiros isolados para ocupação de 
apartamento compartilhado serão aceitas condicionalmente. Se, a qualquer tempo, não for possível conseguir 
companhia ou o passageiro quiser ficar sozinho no apartamento, deverá pagar um valor adicional para a 
ocupação de um apartamento individual.

a) Data de embarque da viagem sujeita a alterações.  

b) As visitas poderão ser invertidas de dias e de sequência sem prejudicar o roteiro.

Observações:

SUGESTÃO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

EM QUARTO DUPLO .......................................€uros 4.680,00  
Suplemento para quarto individual .....................€uros 660,00  

(Preços calculados para um grupo mínimo de 25  peregrinos viajando juntos). 

VALOR DA PEREGRINAÇÃO (Aéreo + Terrestre) – POR PESSOA:

BANCOS PARA PAGAMENTOS:
Plutarco - Agência de Viagens e Turismo Ltda  -  CNPJ nº 03.950.651/0001-30

Banco Santander:   Agência: 1584 Conta corrente: 13.001005-2
Banco do Brasil:  Agência: 3473-8 Conta corrente: 18.765-8

Zilda PlutarcoZilda Plutarco: 85. 3262-1636/3265-3277/9.8879-3555(whasapp)/9.9662-7476 (Tim)Zilda Plutarco: 85. 3262-1636/3265-3277/9.8879-3555(whasapp)/9.9662-7476 (Tim)

PLUTARCO - Agência de Viagens e Turismo Ltda
Av. Santos Dumont, 5753 - sala 1306 
 Complexo Empresarial São Mateus
  Torre Office - Papicu - 60.150-162 

www.plutarcoturismo.com.br / plutarcoturismo@plutarcoturismo.com.br
CADASTUR: 31232.00.41-4 - Fortaleza - Ceará - Brasil

2000 - 20192000 - 20192000 - 2019 Tel.:(85) 3262-1636 / 3265-3277Tel.:(85) 3262-1636 / 3265-3277Tel.:(85) 3262-1636 / 3265-3277

PONTOS TURÍSTICOS NA ESPANHAPONTOS TURÍSTICOS NA ESPANHAPONTOS TURÍSTICOS NA ESPANHA

PONTOS TURÍSTICOS NO MARROCOSPONTOS TURÍSTICOS NO MARROCOSPONTOS TURÍSTICOS NO MARROCOS

Pagtºs com início em:
Outubro/2019

Novembro/2019
Dezembro/2019

Janeiro/2020
Fevereiro/2020

Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Junho/2020
Julho/2020

Quantidade de parcelas
1+10
1+9
1+8
1+7
1+6
1+5
1+4
1+3
1+2
1+1

Valor das parcelas
€uros 425,45
€uros 468,00
€uros 520,00
€uros 585,00
€uros 668,57
€uros 780,00
€uros 936,00

€uros 1.170,00
€uros 1.560,00
€uros 2.340,00 IM
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Informações e inscrições:
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