DUBAI ESPETACULAR
9 dias / 7 noites

desde
US$ 910

Visitando: Dubai / Costa Leste / Abu Dhabi / Sharjah
1º DIA - Quinta: BRASIL
Saída em voo internacional com destino
a Dubai.

Saídas 2017/2018
A DUBAI: QUINTA
2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

2º DIA - Sexta: DUBAI
Chegada ao aeroporto internacional de
Dubai. Traslado ao hotel. Alojamento.

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

3º DIA - Sábado: DUBAI
Café da manhã buffet. Visita de dia completo. O tour começa com uma visita panorâmica do hotel Burj al Arab, o único
hotel 7* no mundo. Continuaremos através da Jumeirah, passando pela Mesquita
da Jumeirah e continuando a Deira onde
poderemos visitar o museu de Dubai e
conhecer a história da cidade desde o
seu início. Depois cruzaremos o canal de
Creek nos tradicionais “Abra” ou táxi aquático, para conhecer o zoco de Ouro e o
zoco de Especiarias. Tempo livre em um
dos maiores centros comerciais do mundo, o Dubai Mall, onde encontra-se o Burj
Khalifa, o edifício mais alto do mundo,
que nos oferece inumeráveis vistas da cidade.(Subida opcional). Alojamento.

O PREÇO INCLUI:
• Traslados do aeroporto ao hotel e v.v.
• Alojamento e café da manhã durante
toda viagem.
• 2 almoços.
• 2 jantares. (Deserto e Cruzeiro Dhow).
• Veículo turístico durante toda viagem.
• Visitas indicadas no itinerário com guias
locais falando espanhol. (Exceto no jantar
do deserto e no cruzeiro que serão com
assistência em inglês).
• Seguro de assistência de viagem.

4º DIA - Domingo: DUBAI / COSTA LESTE
/ DUBAI
Café da manhã buffet. Saída até o oásis
de Al Dhaid, renomado por suas plantações frutíferas e vegetais. Continuaremos até chegarmos a Masafi, parando no
“Mercado dos Viernes” onde poderemos
encontrar milhares de frutas, vegetais,
almofadas, artigos de cerâmica e suvenires. Conduziremos através das pitorescas
montanhas de Hajar para chegar ao precioso povoado pesqueiro de Dibba. Parada para o almoço onde teremos tempo
livre para um relaxante banho no Oceano
Índico. No caminho de regresso descobriremos Al Badiyah, a mesquita mais antiga
dos Emirados. Passaremos por Fujeirah.
Pela tarde desfrutaremos de um jantar especial em um dos típicos cruzeiros Dhow,
está viagem nos leva desde a desembocadura do Creek, passando por “Abras” ou
táxis aquáticos através do arroio até chegarmos ao Clube de Golf. O buffet inclui
uma seleção de pratos árabes e refrescos.
Regresso ao hotel. Alojamento.

O PREÇO NÃO INCLUI:
• Visto de Dubai (USD 100 NETO p.p.).

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES
CATEGORIA 4*

Airis Inn Muhama
CATEGORIA 4* SUPERIOR

Hilton Garden Inn Mall of the Emil. /
Towers Rotana
CATEGORIA 5*

Media Rotana Millenium Plaza /
Grand Millenium

PREÇO POR PESSOA EM US$
EM HABITAÇÃO DUPLA
Tour de 9 dias: DUBAI / DUBAI
4*
04 a 11 Maio
1.030
Sup. Ind.
480
18 Maio / 28 Set. 910
Sup. Ind.
360
Sup. 23 a 29 Jun. 420
Sup. 31 Ago.
120

64

4*Sup.

5*

1.190
640
1.030
480
420
120

1.270
725
1.120
570
505
145

5º DIA - Segunda: DUBAI
Café da manhã buffet. Manhã livre. Pela
tarde saída para descobrir as profundezas
e a magia do deserto. Passando através
das dunas de areia apreciando um entardecer deslumbrante. Após o pôr-do-sol,
continuaremos ao acampamento onde
a bailarina do ventre nos transporta aos
tempos mais remotos, com as tradicionais
Pipas de Água, o relaxante som da música árabe e o particular cheiro de carne na
brasa que podemos degustar durante o
jantar. (Durante o Ramadán a música e os
bailes não estão permitidos). Regresso a
Dubai. Alojamento.
6º DIA - Terça: DUBAI / ABU DHABI /
DUBAI
Café da manhã buffet. Saída até a capital
dos Emirados Árabes, passando pelo porto de Jebel Ali, o maior porto artificial do
mundo. Visita da Grande Mesquita Sheik
Zayed, considerada a terceira maior do
mundo. Continuaremos até a Ponte de Al
Maqta com a área mais bonita da cidade,
“The Corniche”, comparada com Manhattan em Nova York, passaremos pelo lendário hotel Emirates Palace. Parada na ilha
de Yas para fotografar o parque temático
da Ferrari World e breve parada para compras antes do regresso a Dubai. Alojamento.
7º DIA - Quarta: DUBAI / SHARJAH /
DUBAI
Café da manhã buffet. Manhã livre. Pela
tarde, saída até Sharjah. Este emirado nos
mostra a arquitetura típica árabe em zoco,
o “Heritage Village”, o mercado azul com
mais de 300 joalherias e lojas especializadas em ouro, suvenires típicos, roupas,
objetos eletrônicos, etc. Passaremos pela
espetacular “Corniche” ou cornisa no mar.
Regresso a Dubai.
8º DIA - Quinta: DUBAI
Café da manhã buffet. Dia livre para atividades pessoais. Alojamento.
9º DIA - Sexta: DUBAI
Café da manhã buffet. Tempo livre até a
hora de realizar o seu traslado ao aeroporto para embarcar em voo de regresso.
Nota: Apto. disponível até 11hrs.

