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MARROCOS

MAROC LUXURY TRAVEL
Maroc Luxry Travel é um DMC sediado em Marrakech e
especializado na organização de experiências de alto
padrão personalizadas e únicas no Marrocos, com mais de
16 anos de experiência.
Seu profundo conhecimento do Marrocos veio de ir além
do turismo padrão em todo o país, aprendendo as
tradições milenares com a população local durante o ritual
do chá de menta, ouvindo o som do silêncio sobre as
dunas de areia mais desconhecidas no deserto,
descobrindo as paisagens de tirar o fôlego e sentindo a
verdadeira e tradicional hospitalidade.
A empresa é guiada pela exigência, flexibilidade,
criatividade e critérios bem definidos de conforto,
segurança e privacidade. Com esse pano de fundo e de
acordo com os interesses, datas e orçamento do cliente, a
Maroc Luxury Travel cria uma experiência de vida
enriquecedora no Marrocos.

DIFERENCIAIS
•
•
•
•
•
•
•

Equipe dedicada e focada no mercado Brasileiro
Atendimento e materiais em português
Roteiros 100% personalizados e elaborados a quatro mãos
Respostas a solicitações rápidas, com informação de disponibilidade
Flexibilidade na forma de pagamento, via depósito ou pagamento no Brasil
Guias em inglês, espanhol e português
Criado por Mário Teixeira, Português de nascença e Marroquino de coração, um eterno
admirador da cultura Brasileira e know how sobre o nosso mercado
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W: TLPortfolio.com

EXPEDIÇÕES E PROGRAMAS
•
•
•
•
•

Expedições pelos desertos
Viagens de aventura
Viagens familiares
Tours culturais
Viagens temáticas ou de atividades especiais

CONTATOS
Telefone
Emails:

+212 663 614 320
mario@marocluxurytravel.com
sofia@marocluxurytravel.com

Website:

http://marocluxurytravel.com.br

RESERVAS
Todas as reservas deverão ser enviadas para mario@marocluxurytravel.com com cópia para
sofia@marocluxurytravel.com para garantir a rapidez em resposta, em até 48 horas, da
equipe.
Observação: Favor copiar Samantha Desmaison no e-mail samantha@TLPortfolio.com em
todas as solicitações para que possamos acompanhar o processo e garantir um serviço
diferenciado para seu cliente.

SOBRE A TL PORTFOLIO
Lançada em 2012, a TL Portfolio é uma empresa de consultoria de vendas, marketing, relações
públicas e branding que representa experiências e destinos exclusivos junto ao Mercado
brasileiro.
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