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Passaporte e informações
sobre visto

Os documentos de viagem são
de responsabilidade do cliente.
Na chegada em Marrocos,
deverá ter em sua posse
passaporte válido, assinado,
com validade de pelo menos 6
meses após o término da
viagem.

Em sua primeira chegada em
Marrocos, será dado um número
de entrada. Por favor,
mantenha-o acessível, uma vez
que será solicitado à chegada
em cada hotel que ficará
hospedado.

Informações do aeroporto

Devido ao aumento do tráfego
aéreo em todo o mundo,
estamos cada vez mais
enfrentando complicações com
bagagens que chegam no
Marrocos. O tempo para se
recuperar uma bagagem
extraviada é de 24 a 36 horas,

especialmente para os vôos
provenientes de Europa ou
Oriente Médio.

Para seu próprio conforto,
recomendamos que sempre
leve consigo, em sua bagagem
de mão algumas roupas e itens
que consideramos necessário
para cobrir esse risco. Se esse
inconveniente acontecer, nós
faremos nosso melhor para
fornecer artigos básicos de
higiene.

Mantenha-se saudável
durante toda a viagem

Alguns dos lugares que irá visitar
em Marrocos não são facilmente
acessíveis por veículo comum.
Alguns pontos turísticos podem
exigir, no mínimo, a capacidade
de andar em um ritmo
moderado por um ou dois
quilômetros, equilíbrio e
agilidade necessária para subir
escadas, entrar em veículos
especiais que conseguem
percorrer ruas irregulares.

Algumas paradas turísticas não
têm elevadores ou acesso para
portadores de acessibilidade. A
altitude também pode ser uma
condição para a sua viagem. Se
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você ou algum membro de sua
viagem tem pressão alta ou uma
doença cardíaca, você deve
agir com extrema cautela e
considerar cuidadosamente a
sua participação em atividades
de grande altitude.

Por favor, lembre-se sempre de
colocar o cinto de segurança,
uma vez que estão no veículo.

Para algumas atividades como
passeios de camelo, passeios a
cavalo, caso venha a se sentir
desconfortável com a situação
informe o guia para lhe auxiliar e
parar o passeio imediatamente.

Levar kit de primeiros socorros
simples com remédios para
problemas de estômago e
enjôo.

Caso necessite de algum
remédio que precise de
prescrição médica é necessário
avisar ao guia e armazenado-los
em suas embalagens originais
rotuladas.

Recomendados precauções de
saúde:

1. Embora exista um risco
limitado de malária em
algumas partes do

Marrocos rural (áreas
remotas do sub - Deserto
do Saara), não é
recomendado que tome
medicamentos contra a
doença por conta
própria.

2. Nenhuma vacina é
necessária para a
entrada para o Marrocos.

Comidas e bebidas

Pratos marroquinos são
saborosos, como por exemplo, o
tajine, um prato preparado com
vegetais e ensopado de carne,
o Djaja Mahamara, frango
recheado com cuscuz,
amêndoas e passas, o Mchoui,
carneiro assado ou grelhado e o
já famoso chá de menta,
disponível em todos os lugares
que você vá. Marrocos é famoso
pela sua comida servida
tradicionalmente, além da
cozinha internacional, que é
incitado a partir de muitas partes
do mundo.

Mesmo sendo seguro na maioria
das grandes cidades, é sempre
aconselhável não beber água
da torneira ou comer vegetais
crus, especialmente em áreas
desérticas. Água mineral

INFORMAÇÕES E DICAS
MARROCOS

- 2 -

Vivaterra Operadora Premium
Prazeres Simples. Viagens espetaculares.

você ou algum membro de sua
viagem tem pressão alta ou uma
doença cardíaca, você deve
agir com extrema cautela e
considerar cuidadosamente a
sua participação em atividades
de grande altitude.

Por favor, lembre-se sempre de
colocar o cinto de segurança,
uma vez que estão no veículo.

Para algumas atividades como
passeios de camelo, passeios a
cavalo, caso venha a se sentir
desconfortável com a situação
informe o guia para lhe auxiliar e
parar o passeio imediatamente.

Levar kit de primeiros socorros
simples com remédios para
problemas de estômago e
enjôo.

Caso necessite de algum
remédio que precise de
prescrição médica é necessário
avisar ao guia e armazenado-los
em suas embalagens originais
rotuladas.

Recomendados precauções de
saúde:

1. Embora exista um risco
limitado de malária em
algumas partes do

Marrocos rural (áreas
remotas do sub - Deserto
do Saara), não é
recomendado que tome
medicamentos contra a
doença por conta
própria.

2. Nenhuma vacina é
necessária para a
entrada para o Marrocos.

Comidas e bebidas

Pratos marroquinos são
saborosos, como por exemplo, o
tajine, um prato preparado com
vegetais e ensopado de carne,
o Djaja Mahamara, frango
recheado com cuscuz,
amêndoas e passas, o Mchoui,
carneiro assado ou grelhado e o
já famoso chá de menta,
disponível em todos os lugares
que você vá. Marrocos é famoso
pela sua comida servida
tradicionalmente, além da
cozinha internacional, que é
incitado a partir de muitas partes
do mundo.

Mesmo sendo seguro na maioria
das grandes cidades, é sempre
aconselhável não beber água
da torneira ou comer vegetais
crus, especialmente em áreas
desérticas. Água mineral



INFORMAÇÕES E DICAS
MARROCOS

- 3 -

Vivaterra Operadora Premium
Prazeres Simples. Viagens espetaculares.

engarrafada está disponível em
todo o país.

Proteções e precauções

Itens de grandes valores
financeiros e sentimentais são
aconselháveis a serem deixados
em poder do hotel, no cofre
para maior comodidade.

A segurança em Marrocos é
muito boa, no entanto, em
grandes cidades é aconselhável
em algumas áreas a ser mais
cauteloso e não andar sozinho a
horas tardias da noite.

Comunicação

Serviço Telefônico: Como é
comum em todo o mundo,
hotéis em seus destinos pode
impor uma sobretaxa em
chamadas internacionais feitas
através de seus quartos. Nós
pedimos que verifique a política
de cada hotel, antes de efetuar
qualquer chamada através do
seu quarto ou telefones
distribuídos pelas instalações da
hospedagem. Para evitar
cobranças indevidas
aconselhamos usar um serviço
de cartão telefônico. Outra

opção é a utilização de um
cartão de telefone pré-pago,
disponível em diversos pontos de
venda por Marrocos.

Telefones celulares: Os telefones
celulares fabricados hoje têm a
capacidade de operar no
exterior sobre sistema o GSM
(Global System for Mobile)
padrão. Recomendamos que
entre em contato com o seu
provedor de serviço de telefonia
celular para determinar se o seu
telefone funciona em redes GSM
e que , se houver, a ativação
poderá ser necessária. Se o seu
telefone não tiver o recurso GSM
poderá alugar um telefone
projetado especificamente para
uso no exterior, é a opção mais
prática.

Há redes de telefonia privadas
(téléboutiques) em todos os
lugares nas principais cidades e
na maioria das cidades
pequenas também. Eles
trabalham com dinheiro ou
cartões. Alguns também têm
uma máquina de fax. Os faxes
podem ser enviados a partir dos
correios, e estão geralmente
disponíveis em hotéis.
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O código do país de Marrocos é
212. O código internacional de
saída é 00. Os telefones móveis
funcionam na maior parte do
país através de operadores
marroquinas.

Considerações especiais

Embora façamos nosso melhor
para lhe acomodar a Vivaterra e
a Abercrombie & Kent não
podem garantir que seu quarto
de hotel no primeiro dia esteja
disponível para ocupação
imediata, caos chegue ao
Marrocos em um vôo pela
manhã.INFORMAÇÕES GERAISSOBRE MARROCOS
Fatos rápidos

Nome completo do país:
Kingdom of Morocco
População: 33,000,000
Moeda:
• Nome: Moroccan Dirham
• Código: MAD
• Símbolo: DH
Tensão / Corrente
127/220V 50Hz

Clima

Marrocos tem uma geografia
diversificada, desde o mais frio
ao mais úmido, desde a costa
do Mediterrâneo ao Atlântico,
no norte, ao desesperadamente
quente nos desertos e
montanhas do sul. Você pode
encontrar uma grande
variedade de condições
climáticas e deverá estar
preparado. Onde quer que vá,
no país, deverá levar água
engarrafada com você, e beber
o máximo que puder para evitar
a desidratação.

Melhor Temporada – Março,
Abril, Maio, parte de Junho,
Setembro e Outubro -
temperaturas perfeitas quentes
(25 a 35 graus Celsius) no sul,
muito pouca chance de chuva
e noites quentes, exceto em
Março e início de Abril, onde
noites e manhãs pode ser mais
frio (13 ° a 17 ° C).

Alta temporada – Ano Novo e
Páscoa

Temporada amena (inverno) –
meados de novembro a meados
de fevereiro - na maior parte do
tempo ameno (15 a 25 graus
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Celsius), podendo ser muito frio
as noite e até chover, mas
raramente por longos períodos.

Temporada quente (verão) –
meados de junho, julho e agosto
– pode ser muito quente em
Marraquech e parte sul (até 45
graus Celsius), mais agradável
nas montanhas e na costa.
Gostaríamos de sugerir tardes na
piscina ou uma sesta e fazer uso
de longos dias para passear a
tarde e desfrutar de longas
noites quentes.

Soluções para alguns
problemas

No caso improvável de
insatisfação com alojamento ou
outros arranjos locais feitas por a
Vivaterra e a Akorn, é essencial
trazer o assunto imediatamente
para nossos cuidados (de
preferência por escrito) para
que possamos tomar as devidas
providências. Não há,
claramente, nenhum benefício
em esperar até depois do seu
regresso para emitir uma queixa,
sabendo que a assistência local
poderá auxiliar a colocar as
questões.

Aeronaves

Vôos operam em um sistema de
peso, em Marrocos, e não um
sistema de peça. É permitido um
máximo de 20 Kgs (44 lbs) de
bagagem por pessoa, 5 Kgs em
bagagem de mão, e
equipamentos de câmera. As
restrições de peso são 20 Kgs (£
44) por pessoa em classe
econômica e 30 Kgs (66 libras)
por pessoa em classe executiva.
O excesso de peso será cobrado
pelas companhias aéreas.

Costumes locais

Como em todos os países
estrangeiros, é considerado
educado aderir e mostrar
respeito pelos costumes locais.

A cultura urbana é muito
influenciada pela cultura
ocidental, mas nas zonas rurais
os valores tradicionais continuam
como antigamente. Você deve
sempre pedir permissão antes de
tirar fotografias de pessoas
locais, caso não os faça o gesto
pode ser considerado como
ofensa.

As Pessoas e a cultura
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Marrocos é um país islâmico, a
religião é uma parte integrante
da cultura. O livro sagrado é o
Alcorão baseada nos
ensinamentos do profeta
Maomé. Os costumes
muçulmanos partem de dos
cinco princípios chamados
Pilares do Islã. Estes exigem que
os fiéis professem sua fé rezando
cinco vezes por dia, pratique
caridade, jejum durante o
Ramadã uma peregrinação a
Meca. Marrocos é uma terra de
tolerância, onde judeus, cristãos
e muçulmanos vivem juntos em
paz.

A principal restrição que o turista
pode encontrar é a proibição de
visitar mesquitas, a menos que
seja muçulmano. Isso é
lamentável, uma vez que
grande parte da mais bela arte
no país é dentro destas
mesquitas. Há certas mesquitas
históricas que permitem
visitantes. A história de proibição
para os não muçulmanos para
entrar mesquitas começou por
conta dos franceses, o
Residente-Geral Lyauty decretou
essa obrigatoriedade em 1912,
com medo de que as

autoridades francesas fossem
abusar de sua herança.

Se visitar durante o mês do
Ramadã, é provável que você
tenha uma experiência um
pouco diferente do que uma
visita em outras épocas do ano.
No entanto, você não vai ter
que jejuar e em quase todos os
lugares vai encontrar lugares
para comer durante o dia. É
considerado um sinal de respeito
evitar fumar, beber e comer nas
ruas durante o Ramadã.

Vestuário

Marrocos é um país muito
tolerante, mas continuam a ser
um país muçulmano, como sinal
de respeito aos marroquinos, é
recomendável manter um
código de vestimenta
conservadora.

É cortês para as mulheres cobrir
a cabeça com um lenço ao
entrar em um local muçulmano
Santo (única mesquita Hassan II
em Casablanca e alguns
Mausoléus no país estão abertos
a não muçulmanos). Quando
fora dos hotéis e de distância da
área da piscina, sugerimos que
as mulheres cubram seus ombros
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e evitem shorts apertados e
minissaia.

Homens, roupa casual é a
melhor opção, nós apenas
sugerimos evitar a remoção de
camisas ou camisetas quando
longe da praia ou da piscina.

O sol é bastante forte e
recomendamos óculos escuros,
chapéus ou bonés e protetor
solar durante todo o ano, parte
do sul de Marrocos é perto do
deserto, experimentamos uma
grande variação de
temperatura durante o dia e
recomendamos a utilização de
várias camadas de roupas para
serem removidas ou adicionadas
de acordo com a temperatura.

Dinheiro

A moeda local é o dirham ,
cerca de 7,4 Dirhams para o
dólar dos EUA. As moedas
estrangeiras podem ser
convertidas na maioria dos
bancos, mas não é aconselhável
levar muito. A grande confusão
é encontrar um caixa eletrônico
que aceite seu cartão fora das
grandes cidades. Então não se
esqueça de obter dinheiro
suficiente para levá-lo até a

próxima grande cidade. Não
coloque o seu cartão em um
caixa eletrônico, a menos que
veja o símbolo que corresponde
ao seu cartão na máquina.

É ilegal para importar ou
exportar moeda marroquina, por
isso aconselhamos usar os
seguintes métodos:

1 . ATMs estão instalados na
maioria das cidades por isso esta
é uma forma segura e de baixo
custo para recuperar o dinheiro
de sua conta bancária ou
cartão de crédito (normalmente
até um máximo de 2000 Dhs ) -
por favor verifique os custos
envolvidos com o seu banco ou
emissor do cartão.

2 . Libras, dólares americanos ou
euros são perfeitos para trocar
por moeda local em qualquer
hotel, aeroporto ou casa de
câmbio. A taxa de câmbio está
fixa e taxas de comissão é baixa
ou inexistente.

3 . Os cartões de crédito
(Mastercard, Visa e American
Express) são amplamente
aceitos, mesmo em algumas
lojas nos souks, especialmente
para tapetes, no entanto, é
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aconselhável ter dinheiro para a
gasolina / diesel.

Nota: Guarde todos os
comprovantes de troca de
dinheiro, no final do roteiro
poderá ser solicitado no
momento do retorno ao país de
origem.
Fuso horário

O Marrocos mantém o fuso
durante o ano todo, não há
alterações como no Brasil.

Horas bancários
Os bancos estão geralmente
abertos de segunda a sexta-feira
das 08H30 às 16H00.

Hospitais
Estes são abertos durante toda a
semana, mas eles se fecham aos
sábados e domingos. Em caso
de emergência, entre em
contato com a recepção que
vai te dar o número para o
químico de emergência.

Negociação:
É uma parte essencial da vida
empresarial marroquino para
negociar sobre o custo dos bens
e serviços.

Táxi:
• Grands táxis ou táxis
partilhados (minicabs,
Mercedes). Eles oferecem um
serviço de transporte entre as
cidades, a preços ligeiramente
mais elevados do que os comuns
(até 6 passageiros).

• táxis Petits ou pequenos táxis
(apenas 3 passageiros permitido)
são ideais para viagens curtas.

• Os pequenos táxis não estão
autorizados a sair dos limites da
cidade. À noite, há uma
obrigatoriedade de cerca de
50% sobre a tarifa mostrado no
medidor.

• táxis Petits são geralmente
"compartilhados". A menos que
especifique no início que deseja
que o táxi seja só para si e
concordaram em pagar uma
taxa antes de se sentar o
motorista irá parar de recolher
outras pessoas. Nesse caso, o
motorista deve definir seu
medidor uma vez iniciar a
viagem.

Correios

Embora o sistema postal seja
bastante confiável, não é
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rápido. Pode demorar até uma
semana para uma carta de
alcançar (ou ser recebido de)
países europeus e talvez duas
semanas para outros destinos. Os
correios são chamados: "la
Poste" e estão abertos 08h30 -
duas horas (segunda a sexta).

Gorjetas e carregadores

Você está viajando em um
itinerário independente, e o
custo de seu programa não
inclui gratificações. As seguintes
diretrizes são normas gerais
locais.

1. Uma quantidade equivalente
a 150 MAD (EUA US $ 20) por dia
para passeios de dia inteiro é
sugerido de gorjeta para o seu
guia local e 100MAD (EUA US $
13) para o seu motorista. Para
excursões de meio dia, 100MAD
(EUA US $ 13) e 50MAD (EUA US $
6) são apropriados para guia e
motorista, respectivamente.

2. Os motoristas de táxi não
esperam gorjetas, é educado
arredondar a tarifa.

3. Uma taxa de serviço é muitas
vezes adicionada aos valores do
restaurante, mas, se não for,

uma gratificação típico seria
igual a 10% do total. Essas
diretrizes são apenas sugestões
cabe ao visitante levar em
consideração.

Gorjetas para os assistentes de
aeroporto, carregadores e
garçons não estão incluídas no
roteiro.

Idioma

A língua oficial é o árabe, o
francês é falado em todo o país
e em espanhol no Norte. Inglês é
comumente falado na maioria
das áreas turísticas.

Informações da partida

Marrocos exige que os viajantes
preencham um formulário de
saída, mostrarem comprovantes
de troca de dinheiro e recibos
de compra. Todos os países
proíbem a exportação de seus
"tesouros nacionais". Em geral, o
comércio de antiguidades bona-
fide é ilegal, itens antigos serão
confiscados e os seus
compradores aberto a
acusação. A responsabilidade
cabe apenas ao comprador.
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Marrocos proíbe a exportação
de Dirham em qualquer
quantidade. Para exportar
qualquer mercadoria, que tem
valor como um item de arte,
você deve obter um certificado
do Departamento de Assuntos
Culturais do Marrocos.
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