
  
 

ROYAL AIR MAROC | Cancelamento de voos de e para Marrocos  
 

Caro Agente, 
 

Ultima atualização 2021-12-09 19: 27: 35.0 
 

Seguindo a informação comunicada pela Autoridade de Aviação Civil Marroquina, os voos 
internacionais da Royal Air Maroc de e para Marrocos serão cancelados em ambas as direções 
de 9 de dezembro de 2021 às 18:43, até 31 de dezembro de 2021 às 23:59. 
Nesse contexto, a Royal Air Maroc apoia seus clientes durante este período, autorizando a 
alteração e o reembolso de passagens aéreas internacionais de acordo com as seguintes opções 
para qualquer passagem com data inicial de viagem de 9 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021: 
 

Qualquer, 
 

• Uma mudança gratuita, mediante disponibilidade, de e para o mesmo destino ou outro ponto 
da rede Royal Air Maroc na mesma área geográfica do destino do voo cancelado (África, Europa, 
Oriente Médio, América do Norte), para uma nova viagem data durante os 15 dias após a 
retomada dos voos, 
 

Ou, 
 

• Uma mudança, mediante disponibilidade, sem penalidade com aplicação de diferença tarifária, 
de e para o mesmo destino ou outro ponto da rede Royal Air Maroc na mesma área geográfica 
do destino do voo cancelado (África, Europa, Oriente Médio, Norte América), para uma nova data 
de viagem entre o 16º dia após a retomada dos voos e 31 de outubro de 2022 
 

Ou, 
 

• Reembolso de voucher: reembolso em voucher de viagem nominativo, intransferível, válido por 
12 meses a partir da data de sua emissão. Este voucher é reembolsável em dinheiro na data de 
expiração, se não for utilizado, e mediante solicitação do Cliente (3) meses, no máximo, após o 
vencimento. O Cliente deverá contactar o seu ponto de venda inicial para solicitar o seu voucher, 
durante o período de validade do seu bilhete. 
 

Ou, 
 

• Reembolso em dinheiro: O Cliente deverá contactar o seu ponto de venda inicial para solicitar 
o reembolso em dinheiro, durante o período de validade do seu bilhete. 
Importante: 
Os voos especiais com partida de Marrocos programados de 9 a 13 de dezembro são mantidos.  
 

Com os melhores cumprimentos, 
ROYAL AIR MAROC 
 

 



 
 

English Version 

 

ROYAL AIR MAROC | Cancellation of flights to and from Morocco 
 

Dear Agent, 
  
Ultima atualização 2021-12-09 19:27:35.0 
 

Following the information communicated by the Moroccan Civil Aviation Authority, Royal Air 
Maroc international flights from and to Morocco will be cancelled in both directions from 
December 9th, 2021 at 18:43, till December 31st, 2021 at 23:59. 
In this context, Royal Air Maroc supports its Customers during this period by authorizing the 
change and refund of international travel tickets according to the following options for any ticket 
with an initial travel date from December 9th, 2021 to December 31st, 2021: 
 

Either, 
 

• A free change, upon availability, from and to the same destination or another point in Royal Air 
Maroc network in the same geographical area as the destination of the canceled flight (Africa, 
Europe, Middle East, North America), for a new travel date during the 15 days following the 
resumption of flights, 
 

Or, 
 

• A change, upon availability, without penalty with application of fare difference, from and to the 
same destination or another point in Royal Air Maroc network in the same geographical area as 
the destination of the canceled flight (Africa, Europe, Middle East, North America), for a new 
travel date between the 16th day after resumption of flights and October 31st, 2022 
 

Or, 
 

• Voucher refund: refund by nominative travel voucher, non-transferable, valid for 12 months 
from its issuance date. This voucher is refundable in cash on its expiry date if not used, and on 
Customer request (3) months at the latest after its expiration. The Customer will have to contact 
his initial point of sale to request his voucher, during the validity period of his ticket. 
 

Or, 
 

• Cash refund: The Customer will have to contact his initial point of sale to request the cash 
refund, during the validity period of his ticket. 
Important: 
Special flights departing from Morocco scheduled from December 9th to December 13th are 
maintained. 
 

Best regards, 
ROYAL AIR MAROC 


