
84 EAU POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

6 dias 
(5 noites de hotel) 

desde 740 USD

Dubai 
Abu Dhabi

Este Programa Inclui: 
- Encontro e assistência em inglês (em espanhol segun-

do disponibilidade) na chegada ao aeroporto. Con-
sultar suplemento assistência garantida em espanhol.  

- Traslado aeroporto/hotel/aeroporto. O tamanho do 
veiculo depende do número de participantes (ver tipo 
de transporte em Notas Importantes). 

- 5 noites de alojamento em quarto duplo/twin, se 
inclui café da manhã Buffet. 

- Safari pelo deserto com jantar (churrasco) com assis-
tência em inglês (consultar suplemento por guia em 
espanhol) 

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

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

- Entradas segundo o programa. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Visto de Dubai (95 USD netos por pessoa) 
- Serviços alimentícios que não se encentrem mencio-

nados 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.

DATAS DE SAÍDA (de 1 Maio 2020 a 30 Abril 2021) 
- Saídas DIÁRIAS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Opção “A”:  
Dubai: Ibis Deira City Centre 3* 
Abu Dhabi: Golden Tulip Abu Dhabi  3*S 
Opção “B”:  
Dubai: Holiday Inn Al Barsha 4* 
Abu Dhabi: Novotel Abu Dhabi Gate 4* 
Opção “C”:  
Dubai: Novotel Deira City Centre 4* 
Abu Dhabi: Novotel Abu Dhabi Gate 4* 
Opção “D”:  
Dubai: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Hotel 5* 
Abu Dhabi: Grand Millenium Al Wahda 5*

MESQUITA SHEIKH ZAYED - ABU DHABI

Cód. 11088L

Dia 1º Dubai 
Chegada ao aeroporto e assistência 
no Aeroporto Internacional de 
Dubai. Procedimentos de imigração. 
Nosso representante irá esperar por 
você com um sinal personalizado 
com o nome da empresa ou o nome 
do cliente, conforme solicitado. Pro-
cedimentos de passaportes e baga-
gem. No Terminal 3 (voos da Emira-
tes) ou Terminal 1 (outras compan-
hias), tanto em Dubai quanto em 
Sharjah, a assistência ocorrerá do 
lado de fora, no ponto de encontro 
‘’Exit Meeting Point’’. Traslado ao 
hotel e alojamento. 
Dia 2º 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 em Deira e passaremos 
pelo Souk das especiarias e o famo-
so Souk de Ouro (fechado às sextas-
feiras). Mais tarde, atravessaremos o 
Creek em um “abra” (taxi aquático” 
para visitar o Museu do Dubai 
(fechado às sextas-feiras). Após a visi-
ta, continuaremos pela estrada de 
Jumeirah passando pela Mesquita de 
Jumeirah. Parada para tirar fotos no 
Burj Al Arab. Depois nos dirigiremos 
ao centro comercial de Dubai "Dubai 
Mall", onde todas as melhores mar-
cas se reúnem. Entrada opcional para 
Burj Khalifah (ENTRADA COM SUPLE-
MENTO, SE PRECISA DE RESERVA 
PRÉVIA) - o edifício mais alto do 
mundo com 828 metros. Regresso ao 
hotel e alojamento. 
Dia 3º Dubai (Safari no deserto) 
• Café da manhã + Jantar no deserto. 
Manhã livre. À tarde, recolhida em 
4x4 aproximadamente as 15,00 - 
15,30 pm para desfrutar da excur-
são mais popular em Dubai. Nossos 
Land Cruisers (6 pessoas por veículo) 
os recolherão no hotel para uma 
excitante jornada pelas fantásticas 
altas dunas. Poderão tirar fotos úni-
cas do Por do Sol Árabe. Desapare-
cendo o sol, por trás das dunas de 
areia dourada, nos dirigiremos ao 
nosso Acampamento no Deserto 

(consulte tarifas para guia em espan-
hol). O cheiro fresco do espeto de 
cordeiro grelhado, as fogueiras, o 
cheiro dos tubos de água tradicionais 
e os relaxantes sons da Música árabe, 
o convidará a uma tarde inesquecível. 
Depois de repor as forças após o sun-
tuoso jantar, uma dançarina, mos-
trará a antiga arte da Dança do 
Ventre (mínimo de 10 participantes). 
A descida pela areia e a pintura com 
Hena, também estão incluídas. 
Dia 4º Dubai/Abu Dhabi  
• Café da manhã.+ almoço. 
Neste dia, sairemos cedo para visitar 
o Emirado de Abu Dhabi, a duas 
horas de distância. No caminho, pas-
saremos pelo porto de Jebel Ali, o 
maior porto marítimo do mundo 
feito pelo homem. Chegada em Abu 
Dhabi, onde vamos parar para fotos 
na Residência Jazirra, antiga residên-
cia de Sheikh Zayed. Podemos ver a 
terceira maior mesquita do mundo, 
Sheikh Zayed, e seu cemitério. Atra-
vessaremos a Ponte Al Maqta para 
alcançar a área mais rica de Abu 
Dhabi, a área ministerial, com suas 
impressionantes vilas. Posteriormen-

te, alcançaremos a mais bela Rua do 
Emirado, Corniche Road, que é com-
parada a Manhattan. Pararemos para 
fotos no Emirates Palace Hotel, que 
tem seu próprio porto e heliporto, e 
que é considerado o hotel mais caro 
do mundo já construído. Continuare-
mos o passeio para a área de Al 
Bateen, onde estão localizados os 
palácios da família real. Terminare-
mos a visita com uma parada para 
fotos no famoso parque Ferrari (sem 
ingresso). No final da tarde, chegada 
no hotel em Abu Dhabi. Alojamento.  

Dia 5º Abu Dhabi 
• Café da manhã. 

Dia livre em Abu Dhabi para passear 
por seus centros comerciais, magnífi-
cos jardins e museus, ou aproveitar 
para visitar o famoso Parque Ferrari. 
Alojamento. 

Dia 6º Abu Dhabi ou Dubai  
• Café da manhã. 

Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Dubai ou Abu Dhabi. Fim 
dos serviços.

Omã

Golfo 
Pérsico

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Fujairah
•

Sharjah
•

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. 

- De 20 de outubro de 2020 a 10 de abril de 2021 terá 
lugar a Expo 2020/2021 e por este motivo é previsto 
uma alta ocupação nos hotéis que poderá dificultar a 
disponibilidade nos hotéis. Favor, consultar disponibili-
dade e possíveis cargos adicionais que os hotéis possam 
cobrar por motivo da Expo 2020/2021. 

- Consulte opção de ingresso à Expo Dubai 2020/21 (De 20 
de outubro a 10 de abril de 2021) assim como a possibili-
dade de realizar excursões opcionais. 

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

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

- Visto de Dubai: Para sua tramitação, precisamos dos passapor-
tes scaneados a cores dos passageiros + 1 fotografia scaneada 
a cores.

HOTÉIS 
3*/4*/5*

Incluindo 5 CAFÉS DA MANHÃ + 
1 ALMOÇO + 1 JANTAR e  

3 VISITAS

Categoria
1/15 Mai e 16 Set ´20/30 Abr ´21 16 Mai/14 Set ´20 

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

Opção “A”    795 295 740 295 

Opção “B”    835 380 750 380 

Opção “C”    935 399 799 399 

Opção “D” 1.075 560 920 560

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

*Suplementos Feiras e Congressos:  
EID EL FITR (22/27 Mai ´20) • EID AL ADHA (30 Jul/5 Ago ´20) • GITEX (27 Set/1 Out ´20) 
AIR SHOW (15/22 Nov ´20) • BIG 5 (25/30 Nov ´20) • FIM DE ANO (27 Dez ´20/3 Jan ´21)  

ARAB HEALTH (20/31 Ene ´20) • GULF FOOD (14/22 Feb ´20) 
(em USD, por pessoa e noite em quarto duplo) 

Opção “A” … 40 • Opção “B” … 55 • Opção “C” … 55 • Opção “D” … 70 
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... 33 
Pode houver suplementos para feiras ainda não publicadas em 2020 e as feiras ainda não 

publicadas para 2021. Favor consultar no momento de fazer a reserva.  

Consultar suplementos para os periodos 27 de Dezembro de 2020 a 3 de Janeiro de 2021

l

Dubai

•
Abu Dhabi

3 Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)


