
212 Egito, Israel, Jordânia e Emirados Árabes 

A partir de 640€
8 Dias
Visitando:  Dubai / Abu Dhabi / Sharjah / Costa Este

Emirados Árabes Unidos Dubai 

• Acomodação em apartamentos com banheiro 
privativo. 

• Café da manhã buffet durante todo o pro-
grama. 

• 2 Almoços e 2 jantares segundo itinerário. 
• Traslados de chegada e saída no aeroporto. 

Segundo disponibilidade, em alguns casos 
poderá ser em inglês. 

• Visitas e excursões segundo itinerário. 
• Guias locais falando espanhol. 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour IncluiSI

Cidade Categoria A

Dubai Ibis Deira City Centre / City Max Bur Dubai 3*Sup

Hotéis previstos ou similares

2020-2021
Todas as quintas feiras e domingos de 02 de abril de 2020 a 28 de março de 2021

Saídas 2020 / 2021
A DUBAI: QUINTAS-FEIRAS E DOMINGOS  

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 en-
cantos 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 aproxima-
damente 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 rela-
xante som da MÚSICA ÁRABE 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 encan-
tos tradicionais. O tour começa desde Deira, 
passando pelo Zoco das especiarias e o Zoco 
de 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 con-
tinua com uma experiência única de compras 
no centro comercial de Dubai com vistas ao Burj 
Khalifa (edifício mais alto de Dubai com 828 me-
tros). Possibilidade opcionalmente de entrar em 
seu interior. (suplemento segundo indicado mais 
abaixo). Regresso 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 minu-
tos do centro de Dubai e foi estabelecido como 
o centro cultural do Oriente Médio. Nosso pas-
seio 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 varie-
dade 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), tra-
dicional barco de madeira que nos oferece uma 
impressionante vista onde desfrutaremos de um 
jantar com música. Acomodação no hotel. 

Dia 5º: Dubai / Abu Dhabi / Dubai 
Café da manhã. Saída até Abu Dhabi. Na che-
gada começaremos com a visita de Jebel Ali, 
a maior criação portuária do mundo feita pelo 
homem. Realizaremos uma parada para tirar 
fotos na residência JAZIRRA, ex residência do 
Sheikh Zayed. Admiraremos a terceira maior 
mesquita do mundo, a MESQUITA DE SHEIKH 
ZAYED, assim como a tumba do mesmo, antigo 
presidente de UAE e pai da nação. Continuare-
mos até a Ponte de Al Mata, passando por uma 
das áreas mais ricas de Abu Dhabi, a ÁREA DOS 
MINISTROS, com impressionantes vilas. Chega-
remos até a mais bela das ruas, a CORNICHE, 
comparada a Manhattan em New York. Almoço 
em restaurante local. Parada para tirar fotos no 
EMIRATES PALACE HOTEL. O hotel tem seu 
próprio porto e heliporto. Segundo o jornal New 
York Times, o Emirates Palace é o hotel mais 

caro já construído. O passeio continua até AL 
BATEEN AREA, onde se encontra os palácios 
da Família Real. Teremos um breve tempo livre 
para realizar compras em um dos maiores cen-
tros comerciais, o MARINA MALL. Regresso e 
acomodação no hotel. 

Dia 6º: Dubai / Costa Leste / Dubai 
Café da manhã e excursão a costa leste sobre 
o Oceânico Indico. A excursão começa com um 
passeio pela paisagem do deserto através do 
Oasis AL DAID A MASAFI, antes conheceremos 
o mercado local “MERCADO DAS SEXTAS”, que 
foi criado pelos comerciantes antigos. Nossa via-
gem continua através das montanhas de Hajar e 
seus picos, onde baixa as águas azuis do Golfo 
de Oman, até poder avistar a pitoresca população 
de DIBBA. Parada para almoço em um hotel 4* 
da praia, onde poderemos desfrutar da praia. 
Opcional MERGULHO COM SNORK. Antes de 
regressar ao hotel visitaremos a Mesquita BIDI-
YAH que é reconhecida como a maior mesquita 
de UAE construída antes de 1446. Continuação ao 
longo da costa de Khorr Fakkan. No caminho de 
volta passaremos por Fujairah, o único emirado 
na costa leste. Regresso e acomodação no hotel. 

Dia 7º: Dubai 
Café da manhã e dia livre para dedicar a com-
pras, já que está cidade está repleta de ofertas, 
com muitos centros comerciais de todo tipo. 
Acomodação no hotel. 

Dia 8º: Dubai 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado 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

Abu Dhabi

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

ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai

Cidade Categoria B

Dubai Tryp by Wyndham / Holiday Inn Al Barsha 4* 

Cidade Categoria C

Dubai Copthorne / Novotel Deira City Centre 4*Sup.

Cidade Categoria D

Dubai Asiana / Crown Plaza Sheikh Zayed  5*

• Preços não válidos: durante salões e eventos espe-
ciais (Estas datas podem mudar, por favor reconfi r-
mar) Datas previstas: 22-27 MAI // 30JUL-05AGO // 
14-19 OUT // 16-25 NOV // 25JAN-02FEV 2021 // 
26FEV-02MAR 2021

• Cat A 60 
• Cat B 85
• Cat C 90 
• Cat D 100
• Preços NETOS por Acomodação (1 ou 2 pessoas) e 

por cada noite que coincida da feira com a estadia 
do passageiro

• *** O hotel confi rmado será informado com reserva 
garantida, reservamo-nos o direito de adicionar 
novos hotéis similares ou deixar de confi rmar algum 
dos mencionados anteriormente e não é possível 
solicitar um hotel determinado. Se desejar um hotel 
em particular e que não possa ser confi rmado nesta 
contratação, deverá cotar o itinerário completo em 
privativo segundo cada caso. ***

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Suplemento Individual

Tour 8 Dias Dubai
Saídas de 02 Abril a 14 Maio 2020

Iti OM609

A 735 370
B 880 485
C 925 560
D 1.040 640

Tour 8 Dias Dubai
Saidas de 17 Mai a 11 Set

Iti OM609

A 640 370
B 755 485
C 775 560
D 805 640

Tour 8 Dias Dubai
Saídas de 14 Set/2020  a 28 Mar 2021

(Exceto Natal /Fim de Ano)
Iti OM609

A 735 370
B 880 485
C 925 560
D 1.040 640

Tour 8 Dias Dubai
Saídas de 20/Dez/2020 a 03/Jan/2021

(Natal/Fim de Ano)
Iti OM609

A 1.200 690
B 1.305 805
C 1.555 1.025
D 1.845 1.305

€

Suplementos

Entrada a Burj Khalifa, por pessoa Neto  70€ 

Tentaremos deixar os passageiros no Burj Khaifa ao fi na 
da visita da cidade, sempre que possível e depois o re-
gresso ao hotel é por sua conta, não inclui os traslados. 

VISTO, por pessoa  Neto100€
VISA multiple por pessoa Neto 250 € 
Caso a viagem seja cancelada depois que o visto for 
concedido, o gasto será de 100% e ainda é cobrado 
por parte da imigração local mais 60 € por este cance-
lamento.

€
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• Taxas de estadia e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que se cobram pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pago direto pelo cliente 15 €.
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