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1⁰₋ Dia  – Dubai: Chegada ao Aeroporto de Dubai às 3h10.  

Recepção e traslado ao Hotel de sua escolha. 

Alojamento.                                                                                    

2⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Manhã 

livre.  Saída para o Safari. A partir das 15h30 e 16h00 

acontecerá a saída do Hotel para o Safári no Deserto em 

luxuosos veículos 4x4 (cabem até 6 pessoas em cada veículo) 

que os levarão a um encontro pessoal com um mundo 

diferente. Nesta deliciosa aventura, vocês desfrutarão da 

emoção de viajar sobre as Dunas de areia, passando por 

fazendas de camelos e paisagens espetaculares que lhes 

renderão lindas fotos. Pararemos em um local para 

apreciarem a magia do pôr do sol no Deserto. Chegaremos ao 

acampamento tradicional árabe, onde poderão montar nos 

camelos, fumar a aromática Shisha (Narguilé), tatuarem-se 

com henna, ou simplesmente aproveitar o banquete à luz da 

lua com comidas árabes, como churrasco, saladas e frutas. 

Enquanto jantam, desfrutarão de um espetáculo folclórico 

árabe com dançarinas do ventre(durante o mês do Ramadan 

não se permite bailes).  Retorno ao Hotel. Alojamento. Saídas 

diárias com motorista e show falando inglês (NOTAS  

Duração de 5h. Roupa casual e sapatos confortáveis. Inclui 

jantar tipo Buffet Árabe e bebidas não alcoólicas.)  

 

 

3⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Pela 

manhã, meio dia de visita  a cidade de  Dubai é uma cidade 

que oferece sempre uma nova configuração, ricamente 

misturando o velho e novo; ela é, sem dúvida, o principal 

destino turístico no Oriente Médio. Dubai é uma cidade de 

décadas que nasce do deserto e coroa a costa do golfo com 

sua presença. O nosso percurso leva-nos à contrastante 

vista sobre o Dubai Creek, passando pela área de 

patrimônio de Bastakia, com suas fascinantes casas antigas 

construídas pelos comerciantes ricos. Teremos a nossa 

parada no Fort Al Fahidi, que completou 180 anos. Ali, o 

Museu de Dubai registra o passado da cidade, com todas as 

suas fases de desenvolvimento. Continuamos nossa jornada 

pelo Abra - barco tradicional, para atravessar o Creek em 

direção ao Mercado de Especiarias seguido do famoso Gold 

Souk. Em nosso caminho de volta ao hotel, teremos a 

oportunidade de passar e tirar fotos do luxuoso  Burj Al 

Arab e da Mesquita de Jumeirah, um marco arquitetônico 

de Dubai.(Não esta incluido almoço, Entradas para subida a 

Torre Khalifa.Regresso ão hotel.               (Opera em 

espanhol Sábado, Segunda Feira e Quarta –Feira) 
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4⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Saída 

para uma excursão para Abu Dhabi Tour de dia inteiro                          

Um dos maiores produtores mundiais de petróleo, Abu 

Dhabi, a capital dos Emirados Árabes, tem procurado 

ativamente diversificar sua economia nos últimos anos, 

através de investimentos em serviços financeiros e turismo. 

Sua jornada começa em Dubai, passando pelo famoso porto 

de Jebel Ali, o maior feito por um ser humano.  Você ficará 

encantado com a grandeza da linha do horizonte de Abu 

Dhabi, e também com a grandiosa Mesquita Branca,  uma 

das maiores do mundo. Em seguida, será conduzido ao 

coração da cidade, onde você pode ver a famosa Union 

Square, que abriga temas simbólicos inspirados nos 

costumes do país. Depois de um passeio ao longo da 

Corniche, visitaremos o Heritage Village, uma lembrança do 

passado para a geração mais jovem. Você também terá a 

oportunidade fazer compras no Marina Mall, que abriga 

uma grande variedade de boutiques de luxo e lojas de 

souvenirs. Almoço em um Hotel 4*incluido. Retono a Dubai 

e alojamento. (Opera em espanhol Sábado, Terça Feira) 

 

 

5⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel .  Manhã 
livre dedicada às compras em Dubai, que é conhecida como a 
cidade das compras. A sua fama deve possuir uma variedade 
das melhores lojas do mundo. Além disso, nesta cidade 
acontece todos os anos o Shopping Festival que dura um 
mês. Nesta cidade se fundem os diferentes mundos dos 
designers de alta costura da moda localizados nos luxuosos 
centros comerciais e mercados de rua, onde você pode 
negociar. Entre muitos outros objetos, você pode comprar 
gadgets eletrônicos, objetos de ouro, tecidos, etc.                      
Pela noite SUGERIMOS OPCIONALMENTE  um jantar a bordo 
do cruzeiro típico “Dhow” . O Dhow é um tradicional barco 
de madeira que sempre funcionou como um dos principais 
meios de transporte e revela os valores dos antigos beduínos, 
resgatando a memória nostálgica do espírito aventureiro 
árabe, remetendo-nos a uma época quando a economia de 
Dubai se baseava na exploração e comércio de pérolas. É o 
cenário ideal para uma noite verdadeiramente romântica, 
todo iluminado e decorado. Passaremos pela Creek de Dubai, 
onde se pode desfrutar das vistas espetaculares dos edifícios 
iluminados. A bordo do navio teremos um delicioso Buffet 
internacional com soft drinks, café, chá e água. Alojamento. 
(NOTAS  Saída a partir das 19h00, duração de 2h. Roupa 
casual. Buffet internacional e bebidas não alcoólicas 
incluídas.).  Saídas diárias com motorista falando inglês  

6⁰₋ Dia  – Dubai: Café da Manhã buffet no Hotel, traslado 
ao Aeroporto de Dubai  
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Preços inclui: 
* Traslados Aeroporto Dubai / Hotel / Aeroporto Dubai 
com assistência em espanhol 
* 5 noites no hotel de  sua   escolha com  Café da manha 
buffet 
* Meio dia de visita a cidade de Dubai com guia em 
espanhol sem almoço. 
*Tour Safari pelo deserto em regular em inglês com jantar 
BBQ e espetáculo em Inglês diário                    
*Todo dia de excursão para Abu Dhabi com almoço em 
regular (em Espanhol Sábado e Terça Feira) 
*  Seguro  Saúde GTA Plano FULL 

O preço não inclui: 
• Cruzeiro típico “Dhow” com jantar e traslado com chofer 
em inglês, consulte adicional 
• Entradas para subida a Torre Khalifa. 
• A taxa de Imposto de Turismo obrigatória por apartamento 
por noite em hotel: dirham $ 6 Cat.  5*, $ 4.5 Cat. 4* y $3 Cat. 
3* (é paga diretamente no hotel). 
• Gorjetas para maleteiros,  guias e motoristas 
• Alimentos e bebidas. 
• Excursões opcionais., Spa ou tratamentos em hotéis,  
• Despesas extras em geral. 
* Nenhum preço inclui IRRF faor consulte valor que será 
cobrado a parte. 

 
Preços em US$ por pessoa – Forma de pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 parcelas nos cartões de crédito 

   Pacote Terrestre (*) Pacote c/Aéreo 

 
   Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo 

Ibis Styles Jumeirah  3* 01/10/2018-26/04/2019 1121 676 630 2465 2020 1974 

 
3* 

27/04/2019-30/09/2019 
839 537 534 2183 1881 1878 

Donatello Hotel  4* 01/10/2018-26/04/2019 1140 687 654 2484 2031 1998 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 875 554 570 2219 1898 1914 

Golden Tulip Media 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1153 694 694 2497 2038 2038 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 908 572 577 2252 1916 1921 

Metropolitan  Dubai 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1311 772 753 2655 2116 2097 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 967 601 601 2311 1945 1945 

Hilton Garden inn Mall  
of the Emirates 4* 4* 

01/10/2018-26/04/2019 
1371 802 775 2715 2146 2119 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 943 588 593 2287 1932 1937 

Wyndham Dubai Marina 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1579 906 905 2923 2250 2249 

 4* 27/04/2019-30/09/2019 1105 670 678 2449 2014 2022 

Jood Palace 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1294 762 734 2638 2106 2078 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1004 618 622 2348 1962 1966 

Media Rotana 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1473 854 814 2817 2198 2158 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1137 686 668 2481 2030 2012 

Radisson Blu water Front 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1617 926 863 2961 2270 2207 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1140 687 674 2484 2031 2018 

Mövenpick Jumierah 
lakes Towers 5* 5* 

01/10/2018-26/04/2019 
1649 950 942 2993 2294 2286 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1175 705 702 2519 2049 2046 

Nassima Royal 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1729 982 890 3073 2326 2234 

 5* 27/04/2019-30/09/2019 1243 738 710 2587 2082 2054 

Sheraton Jumierah Beach  5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 2515 1374 1202 3859 2718 2546 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 - - - - - - 
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NOTAS:* QUARTOS DUPLOS: Não podemos garantir cama de casal e/ ou duas camas separadas, será de acordo com a 
disponibilidade dos hotéis no Check in. 
* O Quarto Triplo será 1 Apartamento Duplo com 01 cama de armar e nem sempre disponível. 
Estes preços terão suplementos nos períodos: -  

 Gitex   13-19/10  se aplica em alguns hotéis 
 Big 5    25-30/11 se aplica em alguns hotéis 
 Ano nuevo 26/12-04/01 se aplica em todos os  hotéis 
 Arab Health 27/01-01/02 se aplica em todos os  hotéis 
 Gulf food   16-22/02  se aplica em todos os  hotéis 
 Ester         14-24/04  se aplica no Sheraton Jumierah beach sómente 
 Eid el fitr   04-08/06  se aplica em alguns hotéis 
 Eid al adha  11-17/08 se aplica em alguns hotéis 
 Nota : Datas de Feriados estão sujeito a modificação de preços por parte dos hotéis avisaremos após a reserva. 

 
 

(*) Preço com Aéreo calculado base seguintes datas e Vôos: 

 
Favor informar as datas de sua preferência e atualizar valores. 
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1⁰₋ Dia  – Dubai: Chegada ao Aeroporto de Dubai às 3h10.  

Recepção e traslado ao Hotel de sua escolha. 

Alojamento.                                                                                    

2⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Manhã 

livre.  Saída para o Safari. A partir das 15h30 e 16h00 

acontecerá a saída do Hotel para o Safári no Deserto em 

luxuosos veículos 4x4 (cabem até 6 pessoas em cada veículo) 

que os levarão a um encontro pessoal com um mundo 

diferente. Nesta deliciosa aventura, vocês desfrutarão da 

emoção de viajar sobre as Dunas de areia, passando por 

fazendas de camelos e paisagens espetaculares que lhes 

renderão lindas fotos. Pararemos em um local para 

apreciarem a magia do pôr do sol no Deserto. Chegaremos ao 

acampamento tradicional árabe, onde poderão montar nos 

camelos, fumar a aromática Shisha (Narguilé), tatuarem-se 

com henna, ou simplesmente aproveitar o banquete à luz da 

lua com comidas árabes, como churrasco, saladas e frutas. 

Enquanto jantam, desfrutarão de um espetáculo folclórico 

árabe com dançarinas do ventre(durante o mês do Ramadan 

não se permite bailes).  Retorno ao Hotel. Alojamento. Saídas 

diárias com motorista e show falando inglês (NOTAS  

Duração de 5h. Roupa casual e sapatos confortáveis. Inclui 

jantar tipo Buffet Árabe e bebidas não alcoólicas.)  

 

 

3⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Pela 

manhã, meio dia de visita  a cidade de  Dubai é uma cidade 

que oferece sempre uma nova configuração, ricamente 

misturando o velho e novo; ela é, sem dúvida, o principal 

destino turístico no Oriente Médio. Dubai é uma cidade de 

décadas que nasce do deserto e coroa a costa do golfo com 

sua presença. O nosso percurso leva-nos à contrastante 

vista sobre o Dubai Creek, passando pela área de 

patrimônio de Bastakia, com suas fascinantes casas antigas 

construídas pelos comerciantes ricos. Teremos a nossa 

parada no Fort Al Fahidi, que completou 180 anos. Ali, o 

Museu de Dubai registra o passado da cidade, com todas as 

suas fases de desenvolvimento. Continuamos nossa jornada 

pelo Abra - barco tradicional, para atravessar o Creek em 

direção ao Mercado de Especiarias seguido do famoso Gold 

Souk. Em nosso caminho de volta ao hotel, teremos a 

oportunidade de passar e tirar fotos do luxuoso  Burj Al 

Arab e da Mesquita de Jumeirah, um marco arquitetônico 

de Dubai.(Não esta incluido almoço, Entradas para subida a 

Torre Khalifa.Regresso ão hotel.               (Opera em 

espanhol Sábado, Segunda Feira e Quarta –Feira) 
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4⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no , Manhã livre 
dedicada às compras em Dubai, que é conhecida como a 
cidade das compras. A sua fama deve possuir uma variedade 
das melhores lojas do mundo. Além disso, nesta cidade 
acontece todos os anos o Shopping Festival que dura um 
mês. Nesta cidade se fundem os diferentes mundos dos 
designers de alta costura da moda localizados nos luxuosos 
centros comerciais e mercados de rua, onde você pode 
negociar. Entre muitos outros objetos, você pode comprar 
gadgets eletrônicos, objetos de ouro, tecidos, etc.                      
Pela noite SUGERIMOS OPCIONALMENTE  um jantar a bordo 
do cruzeiro típico “Dhow” . O Dhow é um tradicional barco 
de madeira que sempre funcionou como um dos principais 
meios de transporte e revela os valores dos antigos beduínos, 
resgatando a memória nostálgica do espírito aventureiro 
árabe, remetendo-nos a uma época quando a economia de 
Dubai se baseava na exploração e comércio de pérolas. É o 
cenário ideal para uma noite verdadeiramente romântica, 
todo iluminado e decorado. Passaremos pela Creek de Dubai, 
onde se pode desfrutar das vistas espetaculares dos edifícios 
iluminados. A bordo do navio teremos um delicioso Buffet 
internacional com soft drinks, café, chá e água. Alojamento. 
(NOTAS  Saída a partir das 19h00, duração de 2h. Roupa 
casual. Buffet internacional e bebidas não alcoólicas 
incluídas.).  Saídas diárias com motorista falando inglês  

 

 

5⁰₋ Dia  – Dubai /Abu Dhabi: Café da Manhã buffet no 

Hotel, traslado com motorista falando inglês para ABU DHABI 

e Entrada para o Parque da  Ferrari  tipo Bronze ( não inclui 

traslado Hotel/Ferrari/Hotel) . Acomodação no hotel  

RADISON BLUE YAS ISLAND ABU DHABI 

6⁰₋ Dia  – Abu Dhabi: Café da Manhã buffet no Hotel, 

Entrada TIPO GERAL  para o Parque YAS AQUAVENTURE ABU 

DHABI  

7⁰₋ Dia  – Abu Dhabi: Café da Manhã buffet no Hotel. 
Assistência e traslado com motorista falando inglês para o 
Aeroporto de Dubai. 
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Preços inclui: 
* Traslados Aeroporto Dubai / Hotel / Aeroporto Dubai 
com assistência em espanhol 
* 4 noites no hotel de  sua   escolha em DUBAI com  Café 
da manha buffet 
* 2 noites no hotel Radisson Blu Yas Islandem ABU DHABI  

com  Café da manha buffet.                                                       

* Meio dia de visita a cidade de Dubai com guia em 

espanhol sem almoço. 

* Entrada para o Parque da Ferrari  tipo Bronze( Não 
inclui traslados) 
* Entrada TIPO GERAL  para o Parque Aquático YAS 
WATER WORLD ABU DHABI ( Não inclui traslados) 
*Tour Safari pelo deserto em regular em inglês com jantar 
BBQ e espetáculo em Inglês diário                    

*Todo dia de excursão para Abu Dhabi com almoço em 
regular (em Espanhol Sábado e Terça Feira) 
*  Seguro  Saúde GTA Plano FULL  
O preço não inclui: 
• Cruzeiro típico “Dhow” com jantar e traslado com chofer 
em inglês, consulte adicional 
• Entradas para subida a Torre Khalifa. 
• A taxa de Imposto de Turismo obrigatória por apartamento 
por noite em hotel: dirham $ 6 Cat.  5*, $ 4.5 Cat. 4* y $3 Cat. 
3* (é paga diretamente no hotel). 
• Gorjetas para maleteiros,  guias e motoristas 
• Alimentos e bebidas. 
• Excursões opcionais., Spa ou tratamentos em hotéis,  
• Despesas extras em geral. 
* Nenhum preço inclui IRRF faor consulte valor que será 
cobrado a parte. 

 
Preços em US$ por pessoa – Forma de pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 parcelas nos cartões de crédito 

   Pacote Terrestre (*) Pacote c/Aéreo 

 
   Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo 

Ibis Styles Jumeirah  3* 01/10/2018-26/04/2019 1540 967 934 2884 2311 2278 

 
3* 27/04/2019-30/09/2019 1155 770 766 2499 2114 2110 

Donatello Hotel  4* 01/10/2018-26/04/2019 1553 974 966 2897 2318 2310 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 1185 786 786 2529 2130 2130 

Golden Tulip Media 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1590 1002 986 2934 2346 2330 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 1209 798 796 2553 2142 2140 

Metropolitan  Dubai 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1729 1062 1038 3073 2406 2382 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 1257 822 818 2601 2166 2162 

Hilton Garden inn Mall  
of the Emirates 4* 4* 

01/10/2018-26/04/2019 
1742 1058 1041 3086 2402 2385 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 1239 814 810 2583 2158 2154 

Wyndham Dubai Marina 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1905 1150 1146 3249 2494 2490 

 4* 27/04/2019-30/09/2019 1372 881 886 2716 2225 2230 

Jood Palace 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1713 1054 1030 3057 2398 2374 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1283 834 830 2627 2178 2174 

Media Rotana 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1867 1130 1062 3211 2474 2406 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1398 892 886 2742 2236 2230 

Radisson Blu water Front 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1956 1175 1142 3300 2519 2486 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1395 890 884 2739 2234 2228 

Mövenpick Jumierah 
lakes Towers 5* 5* 

01/10/2018-26/04/2019 
1979 1186 1177 3323 2530 2521 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1414 906 902 2758 2250 2246 

Nassima Royal 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 2023 1209 1134 3367 2553 2478 

 5* 27/04/2019-30/09/2019 1478 932 926 2822 2276 2270 

Sheraton Jumierah Beach  5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 2689 1542 1402 4033 2886 2746 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 - - - - - - 
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NOTAS:* QUARTOS DUPLOS: Não podemos garantir cama de casal e/ ou duas camas separadas, será de acordo com a 
disponibilidade dos hotéis no Check in. 
* O Quarto Triplo será 1 Apartamento Duplo com 01 cama de armar e nem sempre disponível. 
Estes preços terão suplementos nos períodos: -  

 Gitex   13-19/10  se aplica em alguns hotéis 
 Big 5    25-30/11 se aplica em alguns hotéis 
 Ano nuevo 26/12-04/01 se aplica em todos os  hotéis 
 Arab Health 27/01-01/02 se aplica em todos os  hotéis 
 Gulf food   16-22/02  se aplica em todos os  hotéis 
 Ester         14-24/04  se aplica no Sheraton Jumierah beach sómente 
 Eid el fitr   04-08/06  se aplica em alguns hotéis 
 Eid al adha  11-17/08 se aplica em alguns hotéis 
 Nota : Datas de Feriados estão sujeito a modificação de preços por parte dos hotéis avisaremos após a 

reserva. 

 
 
 
 

(*) Preço com Aéreo calculado base seguintes datas e Vôos: 

 
Favor informar as datas de sua preferência e atualizar valores. 
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1⁰₋ Dia  – Dubai: Chegada ao Aeroporto de Dubai às 3h10.  

Recepção e traslado ao Hotel de sua escolha. 

Alojamento.                                                                                    

2⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Manhã 

livre.  Saída para o Safari. A partir das 15h30 e 16h00 

acontecerá a saída do Hotel para o Safári no Deserto em 

luxuosos veículos 4x4 (cabem até 6 pessoas em cada veículo) 

que os levarão a um encontro pessoal com um mundo 

diferente. Nesta deliciosa aventura, vocês desfrutarão da 

emoção de viajar sobre as Dunas de areia, passando por 

fazendas de camelos e paisagens espetaculares que lhes 

renderão lindas fotos. Pararemos em um local para 

apreciarem a magia do pôr do sol no Deserto. Chegaremos ao 

acampamento tradicional árabe, onde poderão montar nos 

camelos, fumar a aromática Shisha (Narguilé), tatuarem-se 

com henna, ou simplesmente aproveitar o banquete à luz da 

lua com comidas árabes, como churrasco, saladas e frutas. 

Enquanto jantam, desfrutarão de um espetáculo folclórico 

árabe com dançarinas do ventre(durante o mês do Ramadan 

não se permite bailes).  Retorno ao Hotel. Alojamento. Saídas 

diárias com motorista e show falando inglês (NOTAS  

Duração de 5h. Roupa casual e sapatos confortáveis. Inclui 

jantar tipo Buffet Árabe e bebidas não alcoólicas.)  

 

 

3⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Pela 

manhã, meio dia de visita  a cidade de  Dubai é uma cidade 

que oferece sempre uma nova configuração, ricamente 

misturando o velho e novo; ela é, sem dúvida, o principal 

destino turístico no Oriente Médio. Dubai é uma cidade de 

décadas que nasce do deserto e coroa a costa do golfo com 

sua presença. O nosso percurso leva-nos à contrastante vista 

sobre o Dubai Creek, passando pela área de patrimônio de 

Bastakia, com suas fascinantes casas antigas construídas 

pelos comerciantes ricos. Teremos a nossa parada no Fort Al 

Fahidi, que completou 180 anos. Ali, o Museu de Dubai 

registra o passado da cidade, com todas as suas fases de 

desenvolvimento. Continuamos nossa jornada pelo Abra - 

barco tradicional, para atravessar o Creek em direção ao 

Mercado de Especiarias seguido do famoso Gold Souk. Em 

nosso caminho de volta ao hotel, teremos a oportunidade de 

passar e tirar fotos do luxuoso  Burj Al Arab e da Mesquita de 

Jumeirah, um marco arquitetônico de Dubai.(Não esta 

incluido almoço, Entradas para subida a Torre 

Khalifa.Regresso ão hotel.               (Opera em espanhol 

Sábado, Segunda Feira e Quarta –Feira) 
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4⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Saída 

para uma excursão para Abu Dhabi Tour de dia inteiro                          

Um dos maiores produtores mundiais de petróleo, Abu 

Dhabi, a capital dos Emirados Árabes, tem procurado 

ativamente diversificar sua economia nos últimos anos, 

através de investimentos em serviços financeiros e turismo. 

Sua jornada começa em Dubai, passando pelo famoso porto 

de Jebel Ali, o maior feito por um ser humano.  Você ficará 

encantado com a grandeza da linha do horizonte de Abu 

Dhabi, e também com a grandiosa Mesquita Branca,  uma 

das maiores do mundo. Em seguida, será conduzido ao 

coração da cidade, onde você pode ver a famosa Union 

Square, que abriga temas simbólicos inspirados nos 

costumes do país. Depois de um passeio ao longo da 

Corniche, visitaremos o Heritage Village, uma lembrança do 

passado para a geração mais jovem. Você também terá a 

oportunidade fazer compras no Marina Mall, que abriga 

uma grande variedade de boutiques de luxo e lojas de 

souvenirs. Almoço em um Hotel 4*incluido. Retono a Dubai 

e alojamento. (Opera em espanhol Sábado, Terça Feira) 

 

 

5⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Saída 

para uma excursão para Sharjah Tour (MEDIO DIA 

SHARJAH Y AJMAN), o Emirado vizinho de Dubai, 

também conhecido como a Pérola do Golfe. Começamos o 

Tour com uma pausa para fotos na impressionante AL 

NOOR MOSQUE no Al Buhaira Corniche, próximo à praia. 

Seguimos em direção à grande Mesquita de Sharjah, la 

King Fisal Mosque. Depois visitaremos o Museu sobre a 

civilização muçulmana. Muitas galerías expõem objetos 

restaurados do mundo. Seguimos de ônibus até à parte 

antiga da cidade. Passamos pelo tradicional mercado Al 

Arsa  antes de fazer uma visita ao Sharjah Heritage 

Museum, para conhecer como é a casa de uma familia 

tradicional, assim como a típica arquitetura do Golfe 

Árabe. Antes de retornar à Dubai exploraremos o Souk Al 

Markasi – um lugar famoso com almofadas, jóias e objetos 

artesanais. tempo para em Restaurante local em hotel 4* 

em Sharjah ou Dubai.                                                                          
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 6⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Saída 

para uma excursão para a Costa Oriental                                    

(FUJAIRAH   Tour de dia inteiro. passaremos pelas zonas 

agrícolas de Al Dhaid, aonde o  terreno troca a paisagem 

de uma aquarela desértica cheia de cores para uma 

paisagem de montanha.cambia.A costa está salpicada de 

pequenos povoados pesqueiros , no antigo povoado de 

Dibba, que no passado foi um importante assentamento e  

que oferece umas vistas impressionantes do Oceano 

Índico. Visite as lojas  de artesanía,  tapetes de cerâmicas   

locais no Mercado das sextas-feiras, Contemplem os 

imponentes pontos de vista do cânion e dos wadis que 

unem as marcas das trilhas usadas pelos nômades uma 

vez. Continuando ao longo da costa, você alcançará a 

mesquita mais antiga e mais pequena do país, a mesquita 

Al Bidya, construída no século XV. Ele leva você através 

das cidades portuárias de Khorfakhan e Fujairah, através 

das ruínas dos habitantes das montanhas, e encerrar esta 

visita com paradas no Fort Fujairah, de 300 anos, bem 

como na fortaleza Bithnah Oasis . Antes de voltar para 

Dubai, tempo para almoço e pouco tempo de lazer no 

Royal Beach Hotel O Similares Ou Trocar para Opção 

Numero 2: 6⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no 

Hotel. Visita à cidade de Ain A 150 km de Dubai, está 

localizado no emirado de Abu Dhabi, na fronteira com 

Omã. Ela sempre foi habitada por mais de quatro mil anos 

e é considerada uma parte fundamental do patrimônio 

cultural do país. A cidade de Al Ain, conhecida como a 

Cidade Jardim, está se desenvolvendo como um destino 

turístico muito importante nos últimos anos. Suas atrações 

incluem o Museu Nacional, o Al Ain Palace Museum (entre 

de acordo com a disponibilidade), vários fortes 

restaurados e o sítio arqueológico de Hili, que remonta à 

Idade do Bronze. Passaremos por Jebel Hafeet, uma cadeia 

de montanhas que ultrapassa os 1.400 metros acima do 

nível do mar, com nascentes minerais na base. Almoço 

Visite o famoso mercado de camelos, a floresta de 

tamareiras e o sistema de irrigação de 2.000 anos 

chamado Falaj, que ainda está em uso. Volte para o Dubai. 

Alojamento 

7⁰₋ Dia  – Dubai: Café da Manhã buffet no Hotel, Dia livre. 

8⁰₋ Dia  – Dubai: Café da Manhã buffet no Hotel, traslado 

ao Aeroporto de Dubai 
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Preços inclui: 
* Traslados Aeroporto Dubai / Hotel / Aeroporto Dubai 
com assistência em espanhol 
* 7 noites no hotel de  sua   escolha com  Café da manha 
buffet 
* Meio dia de visita a cidade de Dubai com guia em 
espanhol sem almoço. 
*Tour Safari pelo deserto em regular em inglês com jantar 
BBQ e espetáculo em Inglês diário                    
*Todo dia de excursão para Abu Dhabi com almoço em 
regular (em Espanhol Sábado e Terça Feira) 

* Todo dia de excursão a FUJAIRAH com guia  em 
espanhol em s.regular com almoço em hotel 4* 
*  Seguro  Saúde GTA Plano FULL  

* Meio dia de excursão a SharjaTour com guia  em 
espanhol em s.regular com almoço em hotel 4 
O preço não inclui: 
• Cruzeiro típico “Dhow” com jantar e traslado com chofer 
em inglês, consulte adicional 
• Entradas para subida a Torre Khalifa. 
• A taxa de Imposto de Turismo obrigatória por apartamento 
por noite em hotel: dirham $ 6 Cat.  5*, $ 4.5 Cat. 4* y $3 Cat. 
3* (é paga diretamente no hotel). 
• Gorjetas para maleteiros,  guias e motoristas 
• Alimentos e bebidas. 
• Excursões opcionais., Spa ou tratamentos em hotéis,  
• Despesas extras em geral. 
* Nenhum preço inclui IRRF faor consulte valor que será 
cobrado a parte. 

 
Preços em US$ por pessoa – Forma de pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 parcelas nos cartões de crédito 

  
 

Pacote Terrestre (*) Pacote c/Aéreo 

 
   Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo 

Ibis Styles Jumeirah  3* 01/10/2018-26/04/2019 1651 1074 1018 2995 2418 2362 

 
3* 27/04/2019-30/09/2019 1263 890 882 2607 2234 2226 

Donatello Hotel  4* 01/10/2018-26/04/2019 1710 1122 1082 3054 2466 2426 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 1318 914 912 2662 2258 2256 

Golden Tulip Media 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1710 1110 1110 3054 2454 2454 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 1358 938 934 2702 2282 2278 

Metropolitan  Dubai 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1961 1234 1210 3305 2578 2554 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 1438 978 1002 2782 2322 2346 

Hilton Garden inn Mall  
of the Emirates 4* 4* 

01/10/2018-26/04/2019 
2041 1274 1234 3385 2618 2578 

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 1428 962 954 2772 2306 2298 

Wyndham Dubai Marina 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 2273 1378 1378 3617 2722 2722 

 4* 27/04/2019-30/09/2019 1636 1074 1090 2980 2418 2434 

Jood Palace 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1889 1210 1202 3233 2554 2546 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1481 994 986 2825 2338 2330 

Media Rotana 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 2177 1338 1274 3521 2682 2618 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1679 1093 1106 3023 2437 2450 

Radisson Blu water Front 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 2361 1418 1354 3705 2762 2698 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1678 1090 1082 3022 2434 2426 

Mövenpick Jumierah 
lakes Towers 5* 5* 

01/10/2018-26/04/2019 
2467 1486 1474 3811 2830 2818 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 1724 1122 1114 3068 2466 2458 

Nassima Royal 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 2465 1506 1386 3809 2850 2730 

 5* 27/04/2019-30/09/2019 1828 1178 1122 3172 2522 2466 

Sheraton Jumierah Beach  5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 3607 2056 1821 4951 3400 3165 

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 - - -    
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NOTAS:* QUARTOS DUPLOS: Não podemos garantir cama de casal e/ ou duas camas separadas, será de acordo com a 
disponibilidade dos hotéis no Check in. 
* O Quarto Triplo será 1 Apartamento Duplo com 01 cama de armar e nem sempre disponível. 
Estes preços terão suplementos nos períodos: -  

 Gitex   13-19/10  se aplica em alguns hotéis 
 Big 5    25-30/11 se aplica em alguns hotéis 
 Ano nuevo 26/12-04/01 se aplica em todos os  hotéis 
 Arab Health 27/01-01/02 se aplica em todos os  hotéis 
 Gulf food   16-22/02  se aplica em todos os  hotéis 
 Ester         14-24/04  se aplica no Sheraton Jumierah beach sómente 
 Eid el fitr   04-08/06  se aplica em alguns hotéis 
 Eid al adha  11-17/08 se aplica em alguns hotéis 
 Nota : Datas de Feriados estão sujeito a modificação de preços por parte dos hotéis avisaremos após a 

reserva. 

 
 
 
 

(*) Preço com Aéreo calculado base seguintes datas e Vôos: 

 
Favor informar as datas de sua preferência e atualizar valores. 
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1⁰₋ Dia  – Dubai: Chegada ao Aeroporto de Dubai às 3h10.  

Recepção e traslado ao Hotel de sua escolha. 

Alojamento.                                                                                    

2⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Manhã 

livre.  Saída para o Safari. A partir das 15h30 e 16h00 

acontecerá a saída do Hotel para o Safári no Deserto em 

luxuosos veículos 4x4 (cabem até 6 pessoas em cada veículo) 

que os levarão a um encontro pessoal com um mundo 

diferente. Nesta deliciosa aventura, vocês desfrutarão da 

emoção de viajar sobre as Dunas de areia, passando por 

fazendas de camelos e paisagens espetaculares que lhes 

renderão lindas fotos. Pararemos em um local para 

apreciarem a magia do pôr do sol no Deserto. Chegaremos ao 

acampamento tradicional árabe, onde poderão montar nos 

camelos, fumar a aromática Shisha (Narguilé), tatuarem-se 

com henna, ou simplesmente aproveitar o banquete à luz da 

lua com comidas árabes, como churrasco, saladas e frutas. 

Enquanto jantam, desfrutarão de um espetáculo folclórico 

árabe com dançarinas do ventre(durante o mês do Ramadan 

não se permite bailes).  Retorno ao Hotel. Alojamento. Saídas 

diárias com motorista e show falando inglês (NOTAS  

Duração de 5h. Roupa casual e sapatos confortáveis. Inclui 

jantar tipo Buffet Árabe e bebidas não alcoólicas.)  

 

 

3⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Pela 

manhã, meio dia de visita  a cidade de  Dubai é uma cidade 

que oferece sempre uma nova configuração, ricamente 

misturando o velho e novo; ela é, sem dúvida, o principal 

destino turístico no Oriente Médio. Dubai é uma cidade de 

décadas que nasce do deserto e coroa a costa do golfo com 

sua presença. O nosso percurso leva-nos à contrastante vista 

sobre o Dubai Creek, passando pela área de patrimônio de 

Bastakia, com suas fascinantes casas antigas construídas 

pelos comerciantes ricos. Teremos a nossa parada no Fort Al 

Fahidi, que completou 180 anos. Ali, o Museu de Dubai 

registra o passado da cidade, com todas as suas fases de 

desenvolvimento. Continuamos nossa jornada pelo Abra - 

barco tradicional, para atravessar o Creek em direção ao 

Mercado de Especiarias seguido do famoso Gold Souk. Em 

nosso caminho de volta ao hotel, teremos a oportunidade de 

passar e tirar fotos do luxuoso  Burj Al Arab e da Mesquita de 

Jumeirah, um marco arquitetônico de Dubai.(Não esta 

incluido almoço, Entradas para subida a Torre 

Khalifa.Regresso ão hotel.               (Opera em espanhol 

Sábado, Segunda Feira e Quarta –Feira) 
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4⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . 

SUGERIMOS OPCIONALMENTE  Saída para uma excursão 

para Abu Dhabi Tour de dia inteiro                          Um dos 

maiores produtores mundiais de petróleo, Abu Dhabi, a 

capital dos Emirados Árabes, tem procurado ativamente 

diversificar sua economia nos últimos anos, através de 

investimentos em serviços financeiros e turismo. Sua 

jornada começa em Dubai, passando pelo famoso porto de 

Jebel Ali, o maior feito por um ser humano.  Você ficará 

encantado com a grandeza da linha do horizonte de Abu 

Dhabi, e também com a grandiosa Mesquita Branca,  uma 

das maiores do mundo. Em seguida, será conduzido ao 

coração da cidade, onde você pode ver a famosa Union 

Square, que abriga temas simbólicos inspirados nos 

costumes do país. Depois de um passeio ao longo da 

Corniche, visitaremos o Heritage Village, uma lembrança do 

passado para a geração mais jovem. Você também terá a 

oportunidade fazer compras no Marina Mall, que abriga 

uma grande variedade de boutiques de luxo e lojas de 

souvenirs. Almoço em um Hotel 4*incluido. Retono a Dubai 

e alojamento. (Opera em espanhol Sábado, Terça Feira) 

 

 

Pela noite SUGERIMOS OPCIONALMENTE  um jantar a bordo 
do cruzeiro típico “Dhow” . O Dhow é um tradicional barco 
de madeira que sempre funcionou como um dos principais 
meios de transporte e revela os valores dos antigos beduínos, 
resgatando a memória nostálgica do espírito aventureiro 
árabe, remetendo-nos a uma época quando a economia de 
Dubai se baseava na exploração e comércio de pérolas. É o 
cenário ideal para uma noite verdadeiramente romântica, 
todo iluminado e decorado. Passaremos pela Creek de Dubai, 
onde se pode desfrutar das vistas espetaculares dos edifícios 
iluminados. A bordo do navio teremos um delicioso Buffet 
internacional com soft drinks, café, chá e água. Alojamento. 
(NOTAS  Saída a partir das 19h00, duração de 2h. Roupa 
casual. Buffet internacional e bebidas não alcoólicas 
incluídas.).  Saídas diárias com motorista falando inglês  

5⁰₋ Dia  – Dubai: Café da Manhã buffet no Hotel, traslado 
ao Aeroporto de Dubai  
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Preços inclui: 
* Traslados Aeroporto Dubai / Hotel / Aeroporto Dubai 
com assistência em espanhol 
* 4 noites no hotel de  sua   escolha com  Café da manha 
buffet 
* Meio dia de visita a cidade de Dubai com guia em 
espanhol sem almoço. 
*Tour Safari pelo deserto em regular em inglês com jantar 
BBQ e espetáculo em Inglês diário                    
 

O preço não inclui: 
*  Seguro  Saúde GTA Plano FULL  
• Cruzeiro típico “Dhow” com jantar e traslado com chofer 
em inglês, consulte adicional 
*Todo dia de excursão para Abu Dhabi com almoço em 
regular (em Espanhol Sábado e Terça Feira) 
• Entradas para subida a Torre Khalifa. 
• A taxa de Imposto de Turismo obrigatória por apartamento 
por noite em hotel: dirham $ 6 Cat.  5*, $ 4.5 Cat. 4* y $3 Cat. 
3* (é paga diretamente no hotel). 
• Gorjetas para maleteiros,  guias e motoristas 
• Alimentos e bebidas. 
• Excursões opcionais., Spa ou tratamentos em hotéis,  
• Despesas extras em geral. 
* Nenhum preço inclui IRRF faor consulte valor que será 
cobrado a parte. 

 

Preços em US$ por pessoa – Forma de pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 parcelas nos cartões de crédito 

   Pacote Terrestre Pacote c/Aéreo 

 
   Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo 

Ibis Styles Jumeirah  3* 01/10/2018-26/04/2019 736 400 365    

 
3* 27/04/2019-30/09/2019 512 288 286    

Donatello Hotel  4* 01/10/2018-26/04/2019 816 472 440    

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 541 302 310    

Golden Tulip Media 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 762 413 379    

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 566 315 320    

Metropolitan  Dubai 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 890 477 459    

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 614 339 338    

Hilton Garden inn Mall  
of the Emirates 4* 4* 

01/10/2018-26/04/2019 
941 501 472    

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 595 330 328    

Wyndham Dubai Marina 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 1096 578 578    

 4* 27/04/2019-30/09/2019 725 395 406    

Jood Palace 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 874 467 451    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 640 352 360    

Media Rotana 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1010 542 480    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 752 406 392    

Radisson Blu water Front 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1144 608 552    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 750 406 397    

Mövenpick Jumierah 
lakes Towers 5* 5* 

01/10/2018-26/04/2019 
1178 621 618    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 781 422 422    

Nassima Royal 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1203 634 565    

 5* 27/04/2019-30/09/2019 834 448 422    

Sheraton Jumierah Beach  5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1853 958 824    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 - - -    
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NOTAS:* QUARTOS DUPLOS: Não podemos garantir cama de casal e/ ou duas camas separadas, será de acordo com a 
disponibilidade dos hotéis no Check in. 
* O Quarto Triplo será 1 Apartamento Duplo com 01 cama de armar e nem sempre disponível. 
Estes preços terão suplementos nos períodos: -  

 Gitex   13-19/10  se aplica em alguns hotéis 
 Big 5    25-30/11 se aplica em alguns hotéis 
 Ano nuevo 26/12-04/01 se aplica em todos os  hotéis 
 Arab Health 27/01-01/02 se aplica em todos os  hotéis 
 Gulf food   16-22/02  se aplica em todos os  hotéis 
 Ester         14-24/04  se aplica no Sheraton Jumierah beach sómente 
 Eid el fitr   04-08/06  se aplica em alguns hotéis 
 Eid al adha  11-17/08 se aplica em alguns hotéis 
 Nota : Datas de Feriados estão sujeito a modificação de preços por parte dos hotéis avisaremos após a 

reserva. 
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1⁰₋ Dia  – Dubai: Chegada ao Aeroporto de Dubai às 3h10.  

Recepção e traslado ao Hotel de sua escolha. 

Alojamento.                                                                                    2⁰₋ 

Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Pela manhã, meio 

dia de visita  a cidade de  Dubai é uma cidade que oferece 

sempre uma nova configuração, ricamente misturando o velho 

e novo; ela é, sem dúvida, o principal destino turístico no 

Oriente Médio. Dubai é uma cidade de décadas que nasce do 

deserto e coroa a costa do golfo com sua presença. O nosso 

percurso leva-nos à contrastante vista sobre o Dubai Creek, 

passando pela área de patrimônio de Bastakia, com suas 

fascinantes casas antigas construídas pelos comerciantes ricos. 

Teremos a nossa parada no Fort Al Fahidi, que completou 180 

anos. Ali, o Museu de Dubai registra o passado da cidade, com 

todas as suas fases de desenvolvimento. Continuamos nossa 

jornada pelo Abra - barco tradicional, para atravessar o Creek 

em direção ao Mercado de Especiarias seguido do famoso Gold 

Souk. Em nosso caminho de volta ao hotel, teremos a 

oportunidade de passar e tirar fotos do luxuoso  Burj Al Arab e 

da Mesquita de Jumeirah, um marco arquitetônico de 

Dubai.(Não esta incluido almoço, Entradas para subida a Torre 

Khalifa.Regresso ão hotel.               (Opera em espanhol Sábado, 

Segunda Feira e Quarta –Feira) 

 

 

3⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Manhã livre.  

OPCIONAL: Saída para o Safari. A partir das 15h30 e 16h00 

acontecerá a saída do Hotel para o Safári no Deserto em luxuosos 

veículos 4x4 (cabem até 6 pessoas em cada veículo) que os 

levarão a um encontro pessoal com um mundo diferente. Nesta 

deliciosa aventura, vocês desfrutarão da emoção de viajar sobre 

as Dunas de areia, passando por fazendas de camelos e paisagens 

espetaculares que lhes renderão lindas fotos. Pararemos em um 

local para apreciarem a magia do pôr do sol no Deserto. 

Chegaremos ao acampamento tradicional árabe, onde poderão 

montar nos camelos, fumar a aromática Shisha (Narguilé), 

tatuarem-se com henna, ou simplesmente aproveitar o banquete 

à luz da lua com comidas árabes, como churrasco, saladas e 

frutas. Enquanto jantam, desfrutarão de um espetáculo folclórico 

árabe com dançarinas do ventre(durante o mês do Ramadan não 

se permite bailes).  Retorno ao Hotel. Alojamento. Saídas diárias 

com motorista e show falando inglês (NOTAS  Duração de 5h. 

Roupa casual e sapatos confortáveis. Inclui jantar tipo Buffet 

Árabe e bebidas não alcoólicas.)  

4⁰₋ Dia  – Dubai: Café da Manhã buffet no Hotel, traslado 
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Preços inclui: 
* Traslados Aeroporto Dubai / Hotel / Aeroporto 
Dubai com assistência em espanhol 
* 3 noites no hotel de  sua   escolha com  Café da 
manha buffet 
* Meio dia de visita a cidade de Dubai com guia em 
espanhol sem almoço. 
 

O preço não inclui: 
*  Seguro  Saúde GTA Plano FULL  
*OPCIONAL: Tour Safari pelo deserto em regular em inglês com 
jantar BBQ e espetáculo em Inglês diário                    
• Entradas para subida a Torre Khalifa. 
• A taxa de Imposto de Turismo obrigatória por apartamento por 
noite em hotel: dirham $ 6 Cat.  5*, $ 4.5 Cat. 4* y $3 Cat. 3* (é 
paga diretamente no hotel). 
• Gorjetas para maleteiros,  guias e motoristas 
• Alimentos e bebidas. 
• Excursões opcionais., Spa ou tratamentos em hotéis,  
• Despesas extras em geral. 
* Nenhum preço inclui IRRF faor consulte valor que será cobrado 
a parte. 

 

Preços em US$ por pessoa – Forma de pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 parcelas nos cartões de crédito 

   Pacote Terrestre Pacote c/Aéreo 

 
   Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo 

Ibis Styles Jumeirah  3* 01/10/2018-26/04/2019 552 280 256    

 
3* 27/04/2019-30/09/2019 389 197 195    

Donatello Hotel  4* 01/10/2018-26/04/2019 566 288 262    

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 405 205 211    

Golden Tulip Media 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 579 296 288    

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 427 218 221    

Metropolitan  Dubai 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 666 336 328    

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 456 232 234    

Hilton Garden inn Mall  
of the Emirates 4* 4* 

01/10/2018-26/04/2019 
723 363 342    

 
4* 27/04/2019-30/09/2019 443 224 227    

Wyndham Dubai Marina 4* 4* 01/10/2018-26/04/2019 824 416 416    

 4* 27/04/2019-30/09/2019 549 278 285    

Jood Palace 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 654 331 314    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 482 245 250    

Media Rotana 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 766 387 352    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 565 288 278    

Radisson Blu water Front 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 869 438 395    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 565 286 278    

Mövenpick Jumierah 
lakes Towers 5* 5* 

01/10/2018-26/04/2019 
880 448 440    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 584 296 294    

Nassima Royal 5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 917 462 411    

 5* 27/04/2019-30/09/2019 627 317 301    

Sheraton Jumierah Beach  5* 5* 01/10/2018-26/04/2019 1390 699 597    

 
5* 27/04/2019-30/09/2019 - - -    



     Escala a Dubai 2018-19 - 3 Noites  Saídas Diárias   

' 

NOTAS:* QUARTOS DUPLOS: Não podemos garantir cama de casal e/ ou duas camas separadas, será de acordo com a 
disponibilidade dos hotéis no Check in. 
* O Quarto Triplo será 1 Apartamento Duplo com 01 cama de armar e nem sempre disponível. 
Estes preços terão suplementos nos períodos: -  

 Gitex   13-19/10  se aplica em alguns hotéis 
 Big 5    25-30/11 se aplica em alguns hotéis 
 Ano nuevo 26/12-04/01 se aplica em todos os  hotéis 
 Arab Health 27/01-01/02 se aplica em todos os  hotéis 
 Gulf food   16-22/02  se aplica em todos os  hotéis 
 Ester         14-24/04  se aplica no Sheraton Jumierah beach sómente 
 Eid el fitr   04-08/06  se aplica em alguns hotéis 
 Eid al adha  11-17/08 se aplica em alguns hotéis 
 Nota : Datas de Feriados estão sujeito a modificação de preços por parte dos hotéis avisaremos após a 

reserva. 

 
 
 


