1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EXCELÊNCIA
MARROCOS 2012

20 a 30 de maio
Queridos Amigos!
APROXIMA-SE O GRANDE DIA DA VIAGEM !
Chegou o momento de estar junto com “LA JARDINERA”, e participar deste Congresso tão esperado por todos.
Abaixo as últimas recomendações do Grupo de “La Jardinera”.
Antes alguns lembretes:
•

Verifique se colocou na sua bagagem: roupa e calçado confortável; traje de banho; chinelo; filtro solar; boné.

•

Lembre de levar Xerox do Passaporte

•

Leve as passagens impressas, para comprovar o seu retorno ao Brasil.

•

Lembre de desbloquear seu Cartão de Crédito caso queira utilizá-lo no exterior.
Teremos dois grandes grupos do Brasil, um com saída de São Paulo e outro do Rio de Janeiro.
Nosso ponto de encontro será no aeroporto às

11h

em frente ao CHECK-IN da IBÉRIA.

Contato grupo embarque em São Paulo: CIDA (41) 9124-6233 – CECÍLIA (41)
Contato grupo embarque no Rio de Janeiro: ROMEU (41) 8882-3247 – ELOIR (41) 8805-4276

9605-1217
ELIANE (41) 9621-6948

OBS: Solicitamos que estejam preferencialmente utilizando a jaqueta do uniforme, assim será mais fácil a identificação

- RECOMENDAÇÕES -

MARROCOS: La Jardinera escolheu Marrocos, “o Doce”, para realizar o Primeiro Congresso Internacional de Excelência do
Ensinamento.
Trata-se de um país de uma riqueza cultural incomparável. Tem uma área de 711.000km2 e 3.400km de costas atlânticas e
mediterrâneas. Conta com uma população de 28.238.000 habitantes.
AGÊNCIA DE VIAGEM: A Monarch Travel é a agência que estará nos dando apoio durante o Congresso no Marrocos. O telefone
para contato com a agência é: 00-212-5-22470070. Um representante da mesma estará esperando por vocês no aeroporto com o
logotipo do “Manos sin Fronteras” para acompanhá-los até o hotel e durante toda a viagem.
CIDADES/HOTÉIS:
1) FEZ: Hotel Atlas Palais Medina
Avenue Allal Al Fassi, 30000 - tel + 212 0538900900
2) ERFOUD: Kasbah Hotel Xaluca
Maadid 205, Route Errachidia, Erfoud 52202 - tel + 212 535578450
3) OUARZAZATE: Hotel Kenzi Azghor
Avenue Prince Moulay Raschid, Ouarzazate - tel + 212 524886501A
4) MARRAKESH: Le Méridien N'Fis
Avenue Mohammed VI, Marrakech 40000 - tel + 212 524 339400

MOEDA: a moeda oficial é o Dirham. O dirham se divide em 100 centavos. Existem moedas de 5, 10, 20 e 50 centavos e de 1, 5 e 10
dirhams assim como notas de 10, 20, 50, 100 e 200 dirhams. O dirham não tem câmbio com moedas estrangeiras, pois sua
importação e exportação estão proibidas. No norte do Marrocos, o euro é aceito sem problemas. O câmbio habitual é 1 euro =
11dirhams ou 1 dólar = 8 dirhams. Nas suas compras diárias, os comerciantes vão tentar arredondar o câmbio (ou seja, 1 euro = 10
dirhams). Os cartões de crédito são totalmente aceitos nos hotéis, restaurantes e no comércio das grandes cidades.
TRANSPORTE: Os táxis são bem baratos e é comum eles serem compartilhados com outras pessoas (como coletivos). É
recomendável combinar o preço da corrida antes de começar o trajeto.
BAGAGEM: Sugerimos que preparem bem suas malas. Recomendamos que levem apenas aquilo que forem usar evitando excesso
de peso. Nossa agência se encarregará de carregar as malas durante todo o percurso. É recomendável levar apenas uma mala por
pessoa e uma bagagem de mão, preferência com rodinhas.
CLIMA: Em maio, no Marrocos, a temperatura é muito agradável – mais ou menos 30 graus durante o dia, mas à noite refresca,
especialmente no deserto. Não costuma chover.
PASSAPORTE: O passaporte tem que estar dentro do prazo de validade e é recomendável ter uma fotocópia com vocês.
ROUPAS: Aconselhamos que levem roupas e calçados confortáveis, tênis para caminhar, recomendamos trajes tipo passeio ou
esporte informais, mas comedidos, para as visitas. Levar traje de banho. Para a festa de encerramento, um traje mais social.
MEDICAMENTOS E VACINAS: Devido à especificidade de cada caso, é preciso que as pessoas que fazem uso de medicamentos
preparem as doses necessárias para a viagem. A composição e o efeito dos medicamentos adquiridos no Marrocos podem muitas
vezes não ser os mesmos dos que vocês usam. De qualquer maneira, teremos uma farmacinha para atender emergências. No
Marrocos não se exige qualquer vacina nem tratamento antipalúdico de viajantes procedentes da Europa. São recomendáveis as
vacinas contra tifo, hepatite A e tétano.
APARELHOS ELETRÔNICOS: Tanto câmaras fotográficas quanto filmadoras podem ser usadas sem restrições, exceto onde esteja
indicado o contrário. Telefones celulares, smartphones, computadores também podem ser usados. O único cuidado que se deve ter
é o de levar carregadores e baterias. A corrente elétrica é de 220, como na Europa.
OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE: No Marrocos, o acesso às mesquitas é proibido para os que não são muçulmanos. Apenas
na Grande Mesquita, em Casablanca, o acesso é permitido para visitantes.
Nos mercados e medinas (áreas com comércio de rua) é costume pechinchar nos preços das mercadorias.
Para tirar fotos de pessoas é recomendável primeiro pedir permissão a elas.
IDIOMA: As línguas oficiais do Marrocos são o árabe e o francês, mas o mais falado no dia-a-dia é o árabe marroquino e os dialetos
berberes. Mas também é possível se comunicar em castelhano (para fins comerciais e nos hotéis) e em inglês. É preciso apenas ter
um pouco de paciência. Temos guias em todos os idiomas, mas para que comecem a se familiarizar com o Marrocos, apresentamos
abaixo uma lista das palavras/expressões mais comuns em árabe, que os guias os ajudarão a pronunciar corretamente.
MUITO OBRIGADO (A)
BOM DIA
BOA NOITE
OI! /OLÁ!
SIM
NÃO

SHOCRAN
SBAH LKHIR
MASAA LKHIR
LABASS
NAAM
LAA

Boa viagem!
Será uma experiência inesquecível.
Estamos esperando por vocês de braços abertos!

O Grupo de La Jardinera

