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Dia 03 – Dubai 
Café da manhã. Manhã livre. Pela 
tarde, faremos a excursão em veículos 
Land Cruisers 4x4 pelas dunas do 
deserto. Assim que o sol desaparecer, 
nos dirigiremos ao nosso campo no 
deserto onde o cheiro a barbecue, 
pipas de agua e os relaxantes sons da 
música árabe, resultarão numa tarde 
inesquecível. Depois do suntuoso jantar, 
uma bailarina, lhe mostrará a antiga arte 
da “Dança do Ventre”. A descida pela 
areia e pintura de Henna, também estão 
incluídos. Ao terminarmos regresso ao 
Dubai e hospedagem.

Dia 04 - Dubai – Abu Dhabi
Café da manhã. Visita da cidade de 
Abu Dhabi, passando pelo porto de Jebel 
Al à capital dos Emirados, Abu Dhabi. 
Paragem para visualizar a Residência 
Jazirra, ex residência de Shaikh Zayed. 
Admiraremos a mesquita de Zheikh Zayed, 
e continuaremos até Corniche Road. 
Almoço. O tour continuará pela área de 
Bateen, finalizando num dos maiores 
centros comerciais do Emirado, o Marina 
Mall. Chegada a Abu Dhabi. Hospedagem.

Dia 05 – Abu Dhabi
Café da manhã. Dia livre à disposição 
do cliente ou realização de umas das 
visitas opcionais que oferecemos, 
como por exemplo o Ferrari World. 
Hospedagem.

Dia 06 – Abu Dhabi – Cidade de 
origem
Café da manhã.  Traslado ao 
aeroporto do Abu Dhabi ou Dubai (Sim 
suplemento). Fim dos nossos serviços.

Dia 01 - Dubai
Chegada e assistência no aeroporto 
Internacional do Dubai. Traslado ao 
hotel e hospedagem.

Dia 02 - Dubai 
Café da manhã. Visita da cidade 
de dia completo. O tour começa em 
Deira e passaremos pelo Souk de Ouro. 
Atravessaremos o Canal visitaremos 

o museu do Dubai (fechado as sextas). 
Mais tarde nossa rota continuará pela 
estrada de Jumeira, e a Mesquita de 
Jumeriah, parada para fazer fotos no 
Burj AL ARAB. O Tour continuará com 
uma excursão única de compras num 
Centro Comercial de Dubai, Dubai Mall, 
com vistas a Burj Kahlifa, o edifício mais 
alto do mondo. Tempo livre e regresso 
ao hotel. Hospedagem.

Datas de inicio
Segundas e Sextas 
De 03/Abr/2017 a 30/Mar/2018

O preço inclui

• Traslados com assistência de fala 
Inglesa.

• 5 Noites em regime de hospeda-
gem e café da manhã buffet no 
hotel. (3 Dubai + 2 Abu Dhabi).

• Transporte durante as visitas indi-
cadas.

• Visita Dubai meio dia com guia de 
fala espanhola.

• Safari pelo deserto com jantar e 
transporte (chofer fala Inglesa).

• Visita de Abu Dhabi com almoço 
em restaurante local.

• Entradas onde se indica.
• Seguro de viagem.

O preço não inclui

• Visto do Dubai (ver o quadro de 
preços onde se indica o valor).

•  Qualquer outro tipo de almoço 
não indicado no itinerário.

• Gastos extras pessoais.
• Gorjetas para guia e condutor.
• Taxa de hospedagem. Pago direito 

pelo cliente ao hotel. Aproximado 
liquido por pessoa e noite:
• 5* - 6 USD 
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD

Hotéis previstos (ou similares) (o similares)

CIDADE Opção “A” 
Cat. 3*

Opção “B” 
Cat. 4* 

Opção “C”
Cat. 4* 

Opção “D” 
Cat. 5* 

Dubai Citymax Bur Dubai Somewhere Tecom Copthorne Crowne Plaza SZR

Abu Dhabi One to Village Hawthorn Suites Corniche Abu Dhabi Millennium Hotel

6 dias
DESDE

660$
 

Saídas garantidas mínimo 2 pax (Consultem suplemento 1 pax viajando sozinho)

Preços por pessoa em USD Opção “A”
Cat. 3*

Opção “B” 
Cat. 4*Std

Opção “C”
Cat. 4*

Opção “D”
Cat. 5*

03/Abr-12/Mai + 23/Jun-03/Jul + 01-04/Set + 15/Set-30/Mar (Exceto feiras e fim de ano)
Em duplo/triplo 710 760 870 1.025
Supl. Single 265 320 400 530

15/Mai-19/Jun + 07/Jul-28/Ago + 08-11/Set
Em duplo/triplo 660 685 745 875
Supl. Single 265 320 400 530

Suplemento por pessoa e noite para as reservas que coincidam com as datas de feira indicadas abaixo. 
Em duplo/triplo 40 55 55 66

Outros suplementos:
Suplemento Fim de ano (29/Dez-02/Jan) On Request
Tramite de Visto (Líquido) (1) 100
Visita opcional Ferrari World (2) 250

 (1) Para o processamento do visto é necessário receber os dados completos dos passaportes com mais de 2 semanas de antecedência à chegada ao Dubai. Com menos de 2 
semanas não garantimos que se possa realizar todo o processo.
 (2) A visita inclui os traslados em carro à disposição por 8 horas, com entrada geral. Mínimo 2 pessoas. Não inclui guia de fala espanhola.

*Feiras em Dubai: No momento da publicação deste manual, as datas de feira em Dubai: 

Feira ATM: 23-27/Abr Feira BIG 5: 20-27/Nov

Feira GITEX: 08-14/Out Feira ARAB HEALTH: 26/Jan-02/Fev

Formula 1: 24-30/Nov Feira GULF FOOD: 25/Fev-03/Mar

Estas datas de feira podem sofrer variação. Em nossa web site iremos publicando os câmbios que tenham para sua consulta.

Abu Dhabi

Dubai e Abu Dhabi
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IMPORTANTE

• O serviço de assistência em 
espanhol nos traslados e nas 
excursões pelo deserto e cru-
zeiro Dhow está incluído sem-
pre que os guias que falam 
espanhol estejam disponíveis. 
Caso contrário a assistência 
destes serviços será de fala 
inglesa.

•  Durante o mês do Ramadã no 
haverá espetáculo de Dança 
do Ventre. 




