Dubai

A partir de 520€

Combinado Dubai-Abu Dhabi
6 Dias

3
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Visitando: Dubai / Abu Dhabi

Saídas 2020 / 2021
A DUBAI: QUINTAS-FEIRAS E DOMINGOS
2020-2021
Saídas todas as quintas-feiras e domingos de 02 de abril 2020 à 28 de março 20212021

Dia 1º: Dubai
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado
ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação no
hotel.
Dia 2º: Dubai
Café da manhã. Visita de meio dia a cidade,
a mais cosmopolita do Golfo Pérsico. O tour
começa desde Deira passando pelos Mercados de Especiarias e do Ouro. Continuaremos
pela rodovia através da Jumeirah passando
pela Mesquita. Parada para realizar fotos no
Burj AL ARAB, o único hotel 7 estrelas do
mundo. Continuação a Palmeira Jumeirah e
tempo livre no Centro Comercial de Dubai
com vistas ao Burj Khalifa (edifício mais alto
do mundo com 828 metros). Tempo livre e
acomodação no hotel.
Dia 3º: Dubai
Café da manhã. Manhã livre para descobrir os
encantos da cidade. Pela tarde saída ao “Safári
do Deserto” (em transporte, não inclui assistên-

cia de fala espanhola). Saída em veículos 4x4 até
“a entrada” do deserto. Passeio de aproximadamente 2 horas pelas dunas do Al Aweer para
um emocionante trajeto pelas fantásticas dunas.
Poderemos tirar algumas fotos do Pôr do Sol
Árabe, o sol desaparece por trás das dunas de
areias douradas. Logo após o sol desaparecer,
nos dirigiremos ao nosso acampamento no deserto. O cheiro de cordeiro no espeto e grelhados frescos, os fogos, o cheiro dos cachimbos
de água tradicionais e suaves músicas árabes nos
convidam para uma tarde inesquecível. Jantar
buffet oriental a base de churrasco com música.
Camelos a sua disposição para aqueles que querem desfrutar de um pequeno passeio ou pintar
partes do corpo com Henna. Regresso à Dubai e
acomodação no hotel.
Dia 4º: Dubai / Abu Dhabi
Café da manhã. Saída até Abu Dhabi. Na chegada começaremos com a visita de Jebel Ali, o
maior porto do mundo feito pelo homem. Continuaremos até a terceira mesquita mais grande
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do mundo, a Mesquita de Jeque Zayed, assim
como a tumba do mesmo, antigo presidente
de UAE e padra da nação. Chegaremos até a
rua mais bela, a CORNICHE, a qual é comparada com Manhattan em Nova York. Almoço.
Traslado ao hotel em Abu Dhabi e acomodação
no hotel.

Dia 6º: Abu Dhabi
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
ao aeroporto de Abu Dhabi para embarque em
voo de regresso. (Possibilidade de traslado ao
aeroporto de Dubai com o suplemento indicado
mais abaixo). 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
Tour
Tour 6 Dias Dubai
Saídas de 02 Abril a 14 Mai 2020
Iti OM611
Tour 6 Dias Dubai
Saidas de 17 Maio a 11 Setembro 2020
Iti OM611
Tour 6 Dias Dubai
Saídas de 14 Set. 2020 a 28 de Mar. 2021
(Exceto Saídas de Natal/Fim de Ano)
Iti OM611
Tour 6 Dias Dubai
Saída de 20 Dezembro 2020 a 03 de Janeiro 2021
(Natal/Fim de Ano)
Iti OM611

Apartamento Duplo

Suplemento Individual

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

565
625
660
785
520
545
565
640
555
615
650
770
990
1.070
1.210
1.325

235
310
340
450
235
310
340
450
235
305
335
445
535
600
735
880

O Tour Inclui

• Acomodação em habitações com banheiro
privado.
• 5 noites em regime de acomodação e café da
manhã buffet no hotel.
• 3 noites em Dubai e 2 noites em Abu Dhabi.
• Traslados de entrada e saída no aeroporto.
Segundo disponibilidade em alguns casos
poderá ser inglês.
• Safári pelo deserto com jantar churrasco, com
assistência de língua espanhola (sujeito a disponibilidade) ou inglês.
• Visita meio dia de Dubai com guia falando
espanhol.
• Visita Abu Dhabi dia completo com almoço em
restaurante local e guia local falando espanhol.
• Seguro de assistência Mapaplus.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Categoria A

Dubai
Ibis Deira City Centre / City Max Bur Dubai 3*Sup
Abu Dhabi One To One Village 3* Sup

Cidade

Categoria B

Dubai
Tryp by Wyndham / Holiday Inn Al Barsha 4*
Abu Dhabi Ramada Corniche / Hawthorn Suites 4*

Cidade

Categoria C

Dubai
Copthorne / Novotel Deira City Centre 4*Sup.
Abu Dhabi Ramada Corniche 4*

Cidade

Categoria D

Dubai
Asiana / Crown Plaza Sheikh Zayed 5*
Abu Dhabi Grand Millennium Al Wahda 5
€

Cat.

2

EMIRATOS
ÁRABES

SI
Dia 5º: Abu Dhabi
Café da manhã e dia livre em Abu Dhabi. Acomodação no hotel.

• 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 2021 //
16-20 Fev 2021 // 09-13 Mar 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 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. ***
€

Abu Dhabi

Suplementos

Entrada a Burj Khalifa, por pessoa Neto 70€
Tentaremos deixar os passageiros no Burj Khaifa ao fina
da visita da cidade, sempre que possível e depois o regresso ao hotel é por sua conta, não inclui os traslados.
VISTO, por pessoa NETO 100€
VISA multiple 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 € por este cancelamento
Saída pelo aeroporto de Dubai no dia 6 do tour por
pessoa 65€
Tenha em mente que a viagem de Abu Dhabi ao aeroporto de Dubai é de aproximadamente de 2 horas. O
check out será cerca de 4 ou 5 horas antes da partida do
voo. (O guia confirmará a hora exata).

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