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Deserto 
Arábigo 

CENTRO DE SHARJAH

ACAMPAMENTO NO DESERTO DE DUBAI

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Não deve figurar o carimbo ou visto de Israel no passaporte. 
- Os hotéis em Dubai se reservam o direito de modificar seu 
preço no momento da confirmação, o que afetará o preço 
final da reserva. 

- Em Temporada Alta, alguns hotéis podem impor o número de 
noites de estadia mínima. Consultar cada caso. 

- Os preços não são válidos durante a celebração de feiras e 
congressos. Rogamos consultar. 

- Tipo de transporte: 2 pess. em carro standard; 3-5 pess. em 
minivan de 6/7 assentos; 6-14 pess. em micro-ônibus de até 
18 assentos. 

- Visto de Dubai: Para sua tramitação, necessitamos dos passa-
portes digitalizados em cor dos passageiros + 1 fotografia digi-
talizada colorida.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Opção “A”: Ibis Deira City Center 3* / Citymax Bur Dubai 3* 
Opção “B”: Rose Park Al Barsha 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* / 

Saffron Boutique 4* / Somewhere Tecom 4* 
Opção “C”:  Novotel Deira City Centre / Copthorne 4* /  

Aloft Deira CC 4* 
Opção “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Dubai 5* / 

Crown Plaza Deira 5*

Dia 1º Dubai 
Chegada ao aeroporto e assistência 
no Aeroporto Internacional de Dubai 
e Sharjah. Trâmites de imigração. 
Nosso representante lhes esperará 
com um cartaz personalizado com o 
nome da empresa ou o nome do clien-
te, segundo solicitado. Trâmites de 
passaportes e bagagem. a assistência 
se realizará do lado de fora, no ponto 
de encontro ‘’Exit Meeting Point’’. 
Traslado ao hotel e alojamento. 

Dia 2º Dubai (Safári no deserto) 
• Café da manhã + jantar no deserto 
Manhã livre. Na parte da tarde, saída 
em 4x4 entre as 15,00 - 15,30 PM 
para desfrutar da excursão mais 
popular em Dubai. Nossos Land Crui-
sers (6 pessoas por veículo) irão 
buscá-lo para um excitante trajeto 
através das fantásticas dunas altas. 
Poderá fazer umas fotos exclusivas 
do Por do Sol Árabe. Depois que o 
sol desaparecer por trás das dunas de 
areia dourada, nos dirigiremos ao 
nosso Acampamento no Deserto. 
(Consulte as tarifas para assistência 
em espanhol). O cheiro de Kebabs 
frescos grelhados e o cordeiro, as 
fogueiras, o cheiro das tradicionais 
Pipas de Água e os sons relaxantes da 
Música Árabe, o convidarão para 
uma noite inesquecível. Depois de 
haver reposto as forças após o sun-
tuoso jantar, uma bailarina, mostrará 
a antiga arte da Dança do Ventre 
(mínimo de 10 participantes). Quedas 

na areia e tatuagens com Hena, tam-
bém estão incluídos. 

Dia 3º Dubai (visita de meio dia 
da cidade) 
• Café da manhã. 
Depois do café da manhã, sairemos 
para começar nossa Visita a Dubai. 
O Tour começa a partir de Deira e 
passará pelo Zoco das Especiarias e 
o famoso Zoco de Ouro (fechado às 
sextas-feiras). Posteriormente nos 
dirigiremos ao Museu de Dubai 
(fechado às sextas-feiras). Após a visi-
ta, continuaremos pela estrada de 
Jumeirah passando pela Mesquita 
de Jumeirah. Parada para realizar 
fotos de Burj Al Arab, o único hotel 
de 7 estrelas do mundo. Continuação 
para Palmera Jumeirah. Depois nos 
dirigiremos ao Centro Comercial de 
Dubai “Dubai Mall” onde se reúnem 
todas as melhores marcas. Entrada 
opcional ao Burj Khalifa ((ENTRADA 
COM SUPLEMENTO, PRECISA RESER-
VA PRÉVIA) o edifício mais alto do 
mundo com 828 metros). Regresso 
ao hotel e alojamento. 

Dia 4º Dubai/Sharja/Dubai 
• Café da manhã + jantar em Dhow 
O Emirado de Sharjah fica somente a 
20 minutos de Dubai, e estabeleceu-
se como o centro cultural do Oriente 
Médio. Nossa visita começa na 
“Rotatória da Cultura” para ir ao 
Museu de Historia Natural, situado 
no deserto. De volta a cidade, passa-
remos pela Corniche, o seu famoso 

zoco Al Majara no centro antigo da 
cidade, onde a casa Al Naboodah e o 
zoco Al Arsa nos darão uma ideia de 
como se vivia antigamente nesta 
região. A visita termina no maravilho-
so Zoco Central, com sua típica 
arquitetura árabe, e onde poderão 
adquirir todo tipo de lembranças, 
tapetes, antiguidades e curiosidades.  
Regresso ao hotel em Dubai. As 19h- 
19h30, saída do hotel para viver a 
experiência de um jantar a bordo de 
um Dhow, (embarcação típica do 
emirado). O passeio de barco nos 
levará desde a Foz do riacho, esqui-
vando-se dos “abras” (taxis aquáti-
cos), até o iluminado Dubai Creek 
Golf Club, cuja estrutura se assemel-
ha a velas de barco. O Buffet a bordo 
está composto por uma seleção de 
pratos árabes, e bebidas não alcoóli-
cas. Regresso ao hotel. 

Dia 5º Dubai/Abu Dhabi/Dubai 
• Café da manhã + almoço 
Neste dia sairemos cedo para visitar o 
Emirado de Abu Dhabi, a duas horas 
de distancia. No caminho passaremos 
por Jebel Ali Port, o maior porto 
marítimo do mundo feito pelo 
homem. Chegada a Abu Dhabi, 
onde faremos uma parada para fotos 
na Residência Jazirra, ex-residência 
do Sheik Zayed. Poderemos ver a ter-
ceira mesquita maior do mundo, 
Sheikh Zayed, e seu cemitério. Cru-
zaremos a Ponte Al Maqta para che-
gar à área mais rica de Abu Dhabi, a 

Omã

Golfo 

Pérsico

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
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Cód. 11088HR

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 845 USD

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2019 a 30 Abril 2020) 
- Saídas DIÁRIAS

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Este Programa Inclui: 
- Encontro e assistência em inglês (em espanhol segundo dispo-
nibilidade) na chegada ao aeroporto. Ver suplemento assistên-
cia em espanhol. 

- Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto. O tamanho do veículo 
depende do número de participantes (ver tipo de transporte 
nas Notas Importantes). 

- 7 noites de alojamento em quarto duplo/twin com café da 
manhã Buffet. 

- Safári pelo deserto com jantar Churrasco com assistência em 
inglês. (Consultar suplemento assistência em espanhol). 

- Excursão o dia inteiro pelo centro antigo de Dubai e Dubai 
moderno, com guia de língua espanhola. 

- Jantar em Dhow Cruise com assistência em inglês (consultar 
suplemento por assistência em espanhol). 

- Visita de meio-dia ao Emirado de Sharjah, com guia de língua 
espanhola. 

- Visita o dia inteiro ao Emirado de Abu Dhabi com almoço e 
guia de língua espanhola. 

- Visita de dia completo à Costa Leste e o Emirado de Fujairah 
com almoço e guia de língua espanhola. 

- Entradas segundo programa. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Visto de Dubai (95 USD netos por pessoa) 
- Serviços alimentícios que não se encentrem mencionados no programa. 
- Taxas turísticas de Dubai (a pagar em destino diretamente 
ao hotel, consultar valores segundo categoria de hotel). 

- Extras ou gastos pessoais e gorjetas.

HOTÉIS 
3*/4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 ALMOÇOS +  

2 JANTARES e 5 VISITAS
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MESQUITA  SHEIK ZAYED MOSQUE - ABU DHABIárea ministerial, com suas impressio-

nantes vilas. Chegaremos posterior-

mente à rua mais bonita do Emirado, 

Corniche Road, que se compara com 

Manhattan. Faremos uma parada 

para fotos no Emirates Palace Hotel, 
que conta com seu próprio porto e 

heliporto, e que é considerado hotel 

mais caro do mundo já construído. 

Continuaremos o tour para a área de 
Al Bateen, onde se encontram os 

palácios da família Real, e faremos 

uma parada para compras em um 

dos maiores centros de Abu Dhabi, o 

“Marina Mall”. No final da tarde, 

regresso a Dubai e alojamento. 

*** No caso de querer entrar no Par-

que Ferrari, o ticket tem um suple-

mento e a visita de Abu Dhabi se 

veria reduzida, coordenando o Sen-

hor Cliente os horários e ponto de 

encontro com o guia, caso contrario 

se entenderá que o cliente regressará 

por seus próprios meios a Dubai. 

Dia 6º Dubai/Costa Leste/ 
Fujairah/Dubai 
• Café da manhã + almoço 

Após o café da manhã, saída para 

visitar o emirado da Costa Leste con-

hecido como Fujairah. Atravessare-

mos o deserto passando pelos Oásis 

de Al Daid e Masafi, onde pararemos 

no caminho para visitar o famoso 

“Friday Market”. Continuaremos 

atravessando as montanhas de Hajar, 

com espetaculares vistas para as 

águas azul turquesa do Golfo de 

Omã. Chegada a Dibba, pitoresco 

povoado pesqueiro onde almoçare-

mos em um hotel 4* em frente ao 

mar. Aqui teremos a ocasião de reali-

zar atividades opcionais (com suple-

mento) como snorkel e mergulho. 

Continuaremos com a visita da Mes-

quita Bidiyah, que é a mesquita mais 

antiga dos Emirados, construída em 

1446. Seguindo pela estrada da 

costa, chegaremos a Khor Fakkan, e 

entraremos no Emirado de Fujairah 

para regressar a Dubai. Alojamento. 

Dia 7º Dubai 
• Café da manhã 

Dia livre em Dubai para compras ou 

atividades pessoais. 

Dia 8º Saída de Dubai  
• Café da manhã. 

Check out no hotel e saída depois do 

café da manhã para o aeroporto. Fim 

de nossos serviços.

MUSEU DE DUBAI

Categoria
1.4/14.5 + 16.9.19/30.4.20 15.5/15.9.19 

quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv.

Opção “A”    970 399    845 395 

Opção “B” 1.090 515    940 495 

Opção “C” 1.140 590    965 575 

Opção “D” 1.340 740 1.030 680

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

*Suplementos Feiras e Congressos:  
2/10 Jun + 10/17 Ago + 12/20 Out + 10/17 e 25/30 Nov 2019 + 

27 Jan/2 Fev + 16/24 Fev + 10/15 Mar 2020 
(em USD, por pessoa e noite em quarto duplo) 

Opção “A” … 40 • Opção “B” … 55 • Opção “C” … 55 • Opção “D” … 69 

Suplementos por pessoa (em USD, netos) 

Visto de Dubai .......................................................................................................... 95 

Por voo Madri/Dubai/Madri (sem taxas, aproximado) desde .................... Consultar 
Taxas de aeroporto (a reconfirmar)............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32 

Pode houver suplementos para feiras ainda não publicadas em 2019 e as feiras ainda não 
publicadas para 2020. Favor consultar no momento de fazer a reserva.  

Consultar suplementos para os periodos 27 de Dezembro de 2019 a 3 de Janeiro de 2020


