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1⁰₋ Dia  – Dubai: Chegada ao Aeroporto de Dubai às 3h10. Recepção e traslado ao Hotel 4*. 

                                 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. 

3⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Manhã livre. Saída para o Safari.  
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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. 

(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 . 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. 

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

Pela noite 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 US$ 77, e Saídas diárias com motorista falando Espanhol US$ 119, 

6⁰₋ Dia  – Dubai: Café da Manhã buffet no Hotel, traslado ao Aeroporto de Dubai  

Apartamento Duplo   
A VISTA: Sem seguro 
Agente de Viagem                               US$ 399,00 por pessoa  
Acompanhante Agente de Viagens  US$ 439,00 por pessoa  
Seguro Saude GTA                                US$ 50,00 por pessoa 
Visto de Dubai                                      US$ 120,00 por pessoa 
Obs: Não inclui IRRF favor consultar 
5X IGUAIS: obrigatório Seguro Viagens 
Agente de Viagem                               US$ 454,00 por pessoa  
Acompanhante Agente de Viagens  US$ 499,00 por pessoa  
Adicionar: 
Seguro Saude GTA                                US$ 50,00 por pessoa 
Visto de Dubai                                      US$ 120,00 por pessoa 
Obs: Não inclui IRRF favor consultar 
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Preços inclui: 
* Traslados Aeroporto Dubai / Hotel / Aeroporto Dubai com assistência em espanhol 
* 5 noites no hotel 4 * * Café da manha buffet 
* Meio dia de visita a cidade de Dubai com guia em espanhol sem almoço. 
* Safári pelo deserto com jantar BBQ e Show, com motorista falando inglês. 
* Todo dia de excursão a Abu Dhabi com guia  em espanhol em s.regular com almoço em hotel 4* 
*  Um jantar a bordo do cruzeiro típico “Dhow” 
Preços Não inclui: 

 (não inclui taxa de turismo em Dirham deve ser paga direto no hotel DE 15 AED por noite por apartamento) 
 Visto de Dubai 

 Seguro Saúde GTA Plano Full 

 Nenhuma Gorjeta. 

 Nada que não estiver devidamente descrimando como incluído. 


