Dubai

Dubai

A partir de 325 €

4 e 5 Dias

3-4

Visitando: Emirados Árabes Unidos: Dubai / Sharjah
PLANO BÁSICO: 5 dias de passeio 460€

Saídas 2019 / 2020

A DUBAI: QUINTAS-FEIRAS E DOMINGOS
2019 - 2020
Saídas todas as quintas-feiras e domingos
de 04 de abril 2019 à 29 de março 2020

Dia 1º: Dubai
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao
hotel. Restante do dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 2º: Dubai
Café da manhã. Manhã livre para descobrir os encantos desta cidade. Pela tarde saída ao “Safari
do Deserto” (no transporte, não inclui assistência
de língua espanhola). Saída em veículos 4x4 até
a “entrada” do deserto. Passeio de aproximadamente 2 horas pelas dunas do Al Aweer para um
excitante trajeto pelas fantásticas dunas. Poderemos tirar algumas fotos do Pôr do Sol Árabe, o
sol desaparece por trás das dunas de areias douradas. O cheiro das iguarias e o relaxante som das
músicas árabes nos proporcionará uma tarde inesquecível. Jantar oriental a base de churrasco com

música. Camelos a disposição para quem quiser
desfrutar de um pequeno passeio. Regresso à
Dubai e acomodação no hotel.
Dia 3º: Dubai
Café da manhã. Visita da cidade de Dubai de dia
completo, a mais cosmopolita do Golfo Pérsico
onde o ultramoderno se mistura com os encantos
tradicionais. O tour começa desde Deira, passando pelos Mercados das Especiarias e do Ouro.
Atravessaremos o canal e visitaremos o Museu de
Dubai. Posteriormente nossa rota continuará pela
rodovia de Jumeirah passando pela mesquita. Parada para tirar fotos no Burj Al Arab, o único hotel 7
estrelas do mundo. Continuação a Palmeira Jumeirah. O tour continua com uma experiência única de
compras no centro comercial de Dubai com vistas
ao Burj Khalifa (edifício mais alto de Dubai com 828
metros). Possibilidade opcionalmente de entrar em
seu interior. (suplemento segundo indicado mais
abaixo). Regresso ao hotel e acomodação no hotel.
Dia 4º: Dubai / Sharjah / Dubai
Café da manhã e saída em excursão para visitar o

emirado de Sharjah, situado a somente 20 minutos do centro de Dubai e foi estabelecido como o
centro cultural do Oriente Médio. Nosso passeio
começa na Rotonda Monumental da Cultura, iremos para Corniche, com o Zoco de ouro de Al
Majara e no coração do distrito do patrimônio,
onde encontra-se a Câmara Al Noboodah e o
zoco Al Asa, que dá uma ideia de como se vivia
antigamente. O tour terminar no zoco Central,
com sua típica arquitetura Árabe e grande variedade de produtos, como tapetes, antiguidades e
objetos curiosos. Regresso a Dubai e tarde livre.
A noite embarcaremos no “Dhow” (no transporte,
não se inclui assistência de língua espanhola), tradicional barco de madeira que nos oferece uma
impressionante vista onde desfrutaremos de um
jantar com música. Acomodação no hotel.
Dia 5º: Dubai
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!Obs: os apartamentos deverão
ser desocupados até às 10h.
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Hotéis previstos ou similares

PLANO BÁSICO: 4 dias de passeio desde 315€

Saídas 2019 / 2020

Sol Árabe, o sol desaparece por trás das dunas
A DUBAI: QUINTAS-FEIRAS E DOMINGOS de areias douradas. O cheiro das iguarias e o
2019-2020
relaxante som das músicas árabes nos proporSaídas todas as quintas-feiras e domingos
cionará uma tarde inesquecível. Jantar oriental
de 04 de abril 2019 à 29 de março 2020
a base de barbacoa amenizada com música. Camelos a disposição para quem quiser desfrutar
Dia 1º: Dubai
de um pequeno passeio. Regresso à Dubai e
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao acomodação no hotel.
hotel. Restante do dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 3º: Dubai
Dia 2º: Dubai
Café da manhã no hotel e acomodação. Visita
Café da manhã. Manhã livre para descobrir de meio-dia da cidade, a mais cosmopolita
os encantos desta cidade. Pela tarde saída ao do Golfo Pérsico onde o moderno se mistura
“Safari do Deserto” (no transporte, não inclui com o tradicional. O tour começa desde Deira
assistência de língua espanhola). Saída em veí- e passa pelo Zoco das Espécies e o Zoco de
culos 4x4 até a “entrada” do deserto. Passeio Ouro. Posteriormente nossa viagem continuará
de aproximadamente 2 horas pelas dunas do Al pela rodovia de Jumeirah passando pela MesAweer para um excitante trajeto pelas fantásticas quita. Parada para realizar foto no Burj Al Arab, o
dunas. Poderemos tirar algumas fotos do Pôr do único hotel 7 estrelas do mundo. Continuação a
€

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo
Tour

Cat.

Apto. Duplo

€

Palmeira Jumeirah. Breve tempo livre no Centro
Comercial de Dubai com visitas ao Burj Khalifa.
Possibilidade de opcionalmente entrar em seu
interior. (Suplemento segundo indicado mais
abaixo). Regresso ao hotel e tarde livre. A noite
embarcaremos em “Dhow” (no transporte não
está incluído assistência de fala espanhola), tradicional barco de madeira que oferece uma impressionante vista sobre o complexo arranha-céu
e desfrutaremos de um jantar buffet com música.
Acomodação no hotel.
Dia 4º: Dubai
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Sup. Indiv.

Tour

Cat.

Apto.Duplo

Sup. Indiv.

O Tour Inclui

• Acomodação em habitações com banheiro
privativo.
• Café da manhã buffet durante todo o programa.
• 2 jantares segundo indicado no roteiro.
• Traslados de chegada e saída. Segundo disponibilidade em alguns casos poderá ser em
inglês.
• Visitas e excursões segundo detalhado no
programa.
• Guias locais falando espanhol.
• Seguro de assistência Mapaplus.

Cidade
Dubai

Categoria A
Ibis Deira City Centrel / City Max Bur Dubai 3*Sup

Cidade
Dubai

Categoria B
Somewere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4*

Cidade
Dubai

Categoria C
Copthorne / Novotel Deira city Centre 4*Sup

Cidade
Dubai

Categoria D
Asiana / Crown Plaza Sheikh Zayed 5*

• *** O hotel confirmado será informado com reserva
garantida, reservamo-nos o direito de adicionar
novos hotéis similares ou deixar de confirmar algum
dos mencionados anteriormente e não é possível
solicitar um hotel determinado. Se desejar um hotel
em particular e que não possa ser confirmado nesta
contratação, deverá cotar o itinerário completo em
privativo segundo cada caso. ***
• Preços não válidos: durante salões e eventos especiais (Estas datas podem mudar, por favor reconfirmar) Datas previstas: 03-10 JUN, 10-17 AGO, 13-19
OUT, 11-16 NOV, 25-29 NOV, 26-30 JAN 2020, 16-20
FEV 2020, 09-13 MAR 2020
• Cat A
55
• Cat B
75
• Cat C
80
• Cat D
90
• Preços NETOS por Acomodação (1 ou 2 pessoas) e
por cada noite que coincida da feira com a estadia
do passageiro.

A
515
240
A
360
200
Tour 4 Dias Dubai
590
300
395
240
B
B
Saídas del 04/Abr a 12/Mai 2019
C
C
615
350
440
285
Iti OM613
D
725
450
D
510
330
Suplementos
€
A
460
240
A
325
200
Tour 5 Dias Dubai
Tour 4 Dias Dubai
515
300
350
240
B
B
Entrada ao Burj Khaifa, por pessoa Neto € 70
Saídas del 16/Mai a 12/Set 2019
Saídas del 16/Mai a 12/Set 2019
C
C
525
350
360
285
Tentaremos deixar os passageiros no Burj Khaifa ao fina
Iti OM612
Iti OM613
D
575
450
D
420
330
da visita da cidade, sempre que possível e depois o reA
515
240
A
360
200
Tour 5 Dias Dubai
Tour 4 Dias Dubai
gresso ao hotel é por sua conta, não inclui os traslados.
590
300
395
240
Saídas del 15/Set/2019 a 29/Mar/2020
15/Set/2019
a
29/Mar/2020
B
B
VISTO, por pessoa Neto € 100
(Exceto Saídas de Natal/Ano Novo)
(Excepto Saídas de Natal/Ano Novo)
C
C
615
350
440
285
VISA multiple, por pessoa Neto € 250
Iti OM612
Iti OM613
D
725
450
D
510
330
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for
A
695
430
A
515
335
Tour 5 Dias Dubai
Tour 4 Dias Dubai
concedido,
o gasto será de 100% e ainda é cobrado
770
480
560
375
B
B
19/Dez/2019 a 02/Ene/2020 (Natal/Ano Novo)
19/Dez/2019 a 02/Ene/2020 (Natal/Ano Novo)
por parte da imigração local mais 225 € por este canC
C
910
620
665
475
Iti OM612
Iti OM613
celamento.
D
1.075
790
D
795
615
• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 12
Tour 5 Dias Dubai
Saídas del 04/Abr a 12/Mai 2019
Iti OM612

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Cercano Oriente
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