
EAU 85POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

4 dias 
(3 noites de hotel) 

desde 340 USD
Dubai

BURJ AL ARAB

Omã 
7D/6n desde 1.420 USD

Dias 1º e 2º Mascate 
Dia 3º Mascate/Nizwa 
Dia 4º Nizwa/Ibra/Wahiba Sands 
Dia 5º Wahiba Sands/Wadi Bani Khalid/Sur 
Dia 6º Sur/Wadi Twi/Sinkhole/Quriyat/Mascate 
Dia 7º Mascate 

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo desde (Opção “A”) .................................. 1.420 
Suplemento quarto individual (Opção “A”) .......................... 360 

Consultar alojamento e preços en outras categorias

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) desde

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de alojamento em quarto duplo/twin com 

café da manhã Buffet. 
- Encontro e assistência em inglês (ou em espanhol 

segundo disponibilidade) na chegada ao aeroporto. 
Consultar suplemento para espanhol garantido. 

- Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto. A medida do 
veículo depende do número de participantes (ver tipo 
de transporte em Notas Importantes na página 80). 

- Safári 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 tempo para shopping, com guia 
de língua espanhola. 

- Jantar em Dhow Cruise com assistência em inglês.  
- Entradas segundo programa. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Visto de Dubai 95 USD por pessoa, válido somente 

com passaportes com validade maior de 6 meses. 
- Serviços alimentares que não se encontram mencio-

nados no programa. 
- Taxas turísticas de Dubai (a pagar em destino 

diretamente ao hotel, consultar valor 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”: Ibis Deira City Center 3* 
Opção “B”: Holiday Inn Al Barsha 4* 
Opção “C”:  Novotel Deira City Centre / Copthorne 4* 
Opção “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Dubai 5*

Dia 1º Dubai  
Chegada ao aeroporto, assistência 
no Aeroporto Internacional de Dubai 
& Sharjah. Procedimentos de imigra-
ção, passaportes e bagagem. O assis-
tente esperará no ponto de encontro. 
Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 2º Dubai/Safári no deserto 
• Café da manhã + jantar/churrasco no deserto 
Manhã livre. À tarde percurso em 
4X4 entre as 15.00 - 15.30. Nossa 
excursão mais popular. À tarde os 
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. O 
cheiro fresco do espeto de cordeiro 
grelhado, as fogueiras, o cheiro dos 
tubos de água tradicionais e os rela-
xantes sons da Música árabe, o con-
vidará 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. A descida pela areia (sand-
boarding) e a pintura com Hena, 
também estão incluídas. 
Dia 3º Dubai/ 
Visita de meio dia de Dubai 
• Café da manhã. Jantar em Dhow 
Após o café da manhã, partiremos 
para começar nossa visita de meio 
dia de Dubai. O Tour começa de 
Deira e passará pelo Souk das Espe-
ciarias e Souk de Ouro (fechado às 
sextas). Atravessaremos o Creek em 
um abra ou táxi aquático para visitar 
o Museu de Dubai (fechado às sex-
tas). Depois, nossa rota continuará ao 
longo da Estrada de Jumeirah, pas-
sando pela Mesquita de Jumeirah. 
Parada para tirar fotos no Burj Al 
Arab. Breve tempo livre no centro 
comercial de Dubai. Entrada opcional 
para Burj Khalifa (entrada não incluí-
da, consultar suplemento). Regresso 
ao hotel. À tarde, passaremos no 
hotel às 19.00-19.30 horas para um 
passeio/ jantar de 2 horas no Dhow 
Cruise. Desfrute da experiência das 
vistas e sons de Dubai Creek a bordo 
de um Dhow tradicional. O Buffet é 
composto por uma seleção de pratos 
árabes e bebidas não alcoólicas. 
Retorno ao hotel. 
Dia 4º Dubai 
• Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim de nossos serviços. 

Golfo Pérsico

Omã

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

l Dubai Mascate

Cód. 11088BR

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” 389 185 340 185 

Opção “B” 435 235 350 235 

Opção “C” 475 270 355 270 

Opção “D” 539 340 385 340

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 Jan ´20) • GULF FOOD (14/22 Fev ´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

HOTÉIS 
3*/4*/5*

Incluindo 3 CAFÉS DA MANHÃ + 
2 JANTARES e 3 VISITAS

Cód. 11088A

Sharjah
•

Parada “Grátis”  
em Dubai “stop over” 

(a parada pode se realizar na ida ou volta)

Hotel com café da manhã
base quarto supl. quarto noite extra 

duplo indiv. em duplo em indiv.

3 dias/2 noites - Preços por pessoa (em USD) 

Tryp by Windham 4* 

(com café) quarto standard 195 190 140 135 

Crowne Plaza SZR 5* 

(com café) quarto standard 235 230 195 190

O preço inclui: 2 noites de estadia no hotel escolhido em quarto standard com banheira e/ou 
ducha em regime de alojamento com café, traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
Não inclui: Taxas turísticas (Tourism Dirham a ser pago em destino diretamente aos hotéis). 

Nota: Preços não válidos durante Feiras e Congressos. Rogamos consultar.

Parada válida para todos os programas deste caderno voando com a Cia. Emirates

HOTEL TRYP BY WINDHAM HOTEL CROWNE PLAZA SZR

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Consultar notas importantes na página 82.

3 Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DIÁRIAS


