
BLACK FRIDAY - Tarifário Estadias de  01/11/2018 - 30/04/2019- Válido para compras até 29/11/2018 

Nome do hotel Precios 

Escala em Dubai 
com City 3 

Noites    2018-
2019 

Escala em Dubai com 
City e Safari   - 4 

Noites    2018-2019 

Dubai Completo 
City e Safari                     

e Abu Dhabi -                              
5 Noites  2018-2019 

Maravilhas de Dubai 
 City e Safari , Abu Dhabi,               

Fujairah, Sharja                                            
7 Noites  2018-2019 

Suplemento para datas 
mencionadas abaixo. 

Preço por apartamento 
e por noite 

Noite  
Extra  

Jantar de 
Reveillon 

Por pessoa 

IBIS STLYES JUMIERAH  
3* 

Duplo $231 $355 $500 $821 $63 $59 opcional  

Triplo $224 $321 $463 $874 $45 $53   

Individual $482 $659 $859 $1.293 $63 $59   

  

Golden Tulip Media 4* 

          
  

$111 

  

$58 

  

OPCIONAL  Duplo $231 $343 $478 $859 

Triplo $239 $329 $478 $829 $69 $50   

Individual $472 $630 $817 $1.304 $104 $54   

Hilton Garden inn mall                                     
of the emiratrs 4* 

Duplo $284 $426 $597 $1.001 $92 $75 opcional 

Triplo $306 $411 $560 $986 $68 $78   

Individual $603 $796 $1.042 $1.598 $92 $75   

Metropolitan Dubai 4* 

Duplo $284 $411 $582 $993 $63 $71 obrigatório 

Triplo $291 $403 $575 $978 $42 $71 $226, 

Individual $582 $774 $1.015 $1.568 $63 $71   

Wyndham Dubai 
Marina  

Duplo $358 $515 $702 $1.150 $171 $104 opcional 

Triplo $358 $508 $712 $1.157 $157 $104   

Individual $724 $978 $1.262 $1.904 $171 $104   

Jood Palace 5* 

Duplo $276 $397 $575 $956 $63 $83 opcional 

Triplo $261 $381 $538 $911 $42 $75   

Individual $566 $759 $1.008 $1.531 $63 $83   

Movenpick bur Dubai 
5* 

Duplo $355 $490 $687 $1.120 $66 $96 obrigatório 

Triplo $321 $455 $642 $1.053 $44 $83 $238 

Individual $703 $927 $1.217 $1.829 $66 $96   

Radisson Blu water 
front 5* 

Duplo $384 $529 $732 $1.195 $195 $102 obrigatório 

Triplo $351 $484 $676 $1.113 $130 $90 $260 

Individual $760 $1.005 $1.389 $1.971 $195 $102   

Nassima Royal 5* 

Duplo $384 $529 $732 $1.195 $195 $102 obrigatório 

Triplo $351 $484 $676 $1.113 $130 $90 $260 

Individual $760 $1.005 $1.389 $1.971 $195 $102   

Datas com suplemento : Reveillon: 26/12 a 04/01/2019, Arab Health  27/01/2019 al 01/02/2019, Gulf Food 16/02/2019 al 22/02/2019 

http://www.ibis.com/gb/hotel-A089-ibis-styles-dubai-jumeira/index.shtml
http://www.ibis.com/gb/hotel-A089-ibis-styles-dubai-jumeira/index.shtml
https://www.goldentulip.com/es/hotels/golden-tulip-media-hotel
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates-DXBMEGI/index.html
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates-DXBMEGI/index.html
http://metropolitanhoteldubai.com/
https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/wyndham/dubai-marina-united-arab-emirates/wyndham-dubai-marina/overview?CID=PS:HR:GGL:Exact:47097&gclid=CJD1ssfdj9sCFRqAhQodC6sMvQ&gclsrc=ds
https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/wyndham/dubai-marina-united-arab-emirates/wyndham-dubai-marina/overview?CID=PS:HR:GGL:Exact:47097&gclid=CJD1ssfdj9sCFRqAhQodC6sMvQ&gclsrc=ds
http://www.joodhospitality.com/
https://www.movenpick.com/en/middle-east/uae/dubai/hotel-dubai-bur/overview/
https://www.movenpick.com/en/middle-east/uae/dubai/hotel-dubai-bur/overview/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-dubaiwaterfront
https://www.radissonblu.com/en/hotel-dubaiwaterfront
http://nassimaroyalhotel.com/en/home


BLACK FRIDAY - Tarifário Estadias de  01/05/2018 – 30/09/2019 Válido para compras até 29/11/2018 

Nome do hotel Precios 

Escala em Dubai 
com City 3 

Noites    2018-
2019 

Escala em Dubai com 
City e Safari   - 4 

Noites    2018-2019 

Dubai Completo 
City e Safari                     

e Abu Dhabi -                              
5 Noites  2018-2019 

Maravilhas de Dubai 
 City e Safari , Abu Dhabi,               

Fujairah, Sharja                                            
7 Noites  2018-2019 

Suplemento para datas 
mencionadas abaixo. 

Preço por apartamento 
e por noite 

Noite  
Extra  

Jantar de 
Reveillon 

Por pessoa 

IBIS STLYES JUMIERAH  3* 

Duplo $179 $264 $396 $712 $54 $33 opcional  

Triplo $179 $264 $396 $712 $38 $32   

Individual $351 $469 $633 $1.014 $54 $33   

Golden Tulip Media 4*  

Duplo $179 $264 $396 $712 $54 $33 opcional  

Triplo $179 $264 $396 $712 $38 $32   

Individual $351 $469 $633 $1.014 $54 $33   

Hilton Garden inn mall                                     
of the emiratrs 4*  

Duplo $197 $279 $411 $739 $66 $44 opcional 

Triplo $197 $284 $411 $747 $44 $44   

Individual $387 $978 $676 $1.087 $66 $44   

Metropolitan Dubai 4*  

Duplo $197 $279 $409 $739 $66 $44 obrigatório 

Triplo $197 $284 $411 $747 $44 $44 $243, 

Individual $387 $506 $675 $1.087 $30 $44   

Wyndham Dubai Marina  

Duplo $239 $343 $493 $836 $44 $56 opcional 

Triplo $264 $370 $500 $851 $30 $60   

Individual $488 $642 $848 $1.304 $44 $56   

Jood Palace 5* 

Duplo $197 $279 $411 $739 $66 $44 opcional 

Triplo $197 $284 $411 $747 $44 $44   

Individual $387 $506 $676 $1.087 $66 $44   

Movenpick bur Dubai 5*  

Duplo $239 $339 $478 $856 RQ $54 obrigatório 

Triplo $239 $339 $478 $856 RQ $54 $255 

Individual $472 $654 $817 $1.301 RQ $54   

Radisson Blu water front 5*  

Duplo $257 $358 $732 $892 RQ $68 obrigatório 

Triplo $269 $343 $676 $859 RQ $62 $279 

Individual $536 $666 $881 $1.372 RQ $68   

Nassima Royal 5*  

Duplo $257 $358 $515 $892 RQ $68 obrigatório 

Triplo $269 $343 $433 $859 RQ $62 $279 

Individual $536 $666 $881 $1.372 RQ $68   

Datas com suplemento : EID AL FITR: 02-06/06/2019, EID AL ADHA 11- 15/08/2019 

 

http://www.ibis.com/gb/hotel-A089-ibis-styles-dubai-jumeira/index.shtml
https://www.goldentulip.com/es/hotels/golden-tulip-media-hotel
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates-DXBMEGI/index.html
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates-DXBMEGI/index.html
http://metropolitanhoteldubai.com/
https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/wyndham/dubai-marina-united-arab-emirates/wyndham-dubai-marina/overview?CID=PS:HR:GGL:Exact:47097&gclid=CJD1ssfdj9sCFRqAhQodC6sMvQ&gclsrc=ds
http://www.joodhospitality.com/
https://www.movenpick.com/en/middle-east/uae/dubai/hotel-dubai-bur/overview/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-dubaiwaterfront
http://nassimaroyalhotel.com/en/home


     Escala a Dubai 2018-19 - 3 Noites  Saídas Diárias   

' 

 

 

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 



     Escala a Dubai 2018-19 - 3 Noites  Saídas Diárias   

' 

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. 

 
 
 
 



     Dubai Completo 2018-19 - 4 Noites  Saídas Diárias   

' 

 

 

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) 



     Dubai Completo 2018-19 - 4 Noites  Saídas Diárias   

' 

 

 

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  



     Dubai Completo 2018-19 - 4 Noites  Saídas Diárias   

' 

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. 

 



     Dubai Completo 2018-19 - 5 Noites  Saídas Diárias   

' 

 

 

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) 



     Dubai Completo 2018-19 - 5 Noites  Saídas Diárias   

' 

 

 

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. 
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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. 

 


