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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 

Promoção inclui IRRF 

 
   Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo 

Ibis Styles Jumeirah 3* 
27/04/2019-30/09/2019 

1136 761 756 2240 1865 1860 

Donatello Hotel 4* 27/04/2019-30/09/2019 1167 777 777 2271 1881 1881 

Golden Tulip Media 4* 4* 27/04/2019-30/09/2019 1191 788 787 2295 1892 1891 

Metropolitan  Dubai 4* 4* 27/04/2019-30/09/2019 1239 812 809 2343 1916 1913 

Hilton Garden inn Mall  
of the Emirates 4* 4* 

27/04/2019-30/09/2019 
1221 804 801 2325 1908 1905 

Wyndham Dubai Marina 4* 4* 27/04/2019-30/09/2019       

Jood Palace 5* 5* 27/04/2019-30/09/2019 1354 872 876 2458 1975 1980 

Media Rotana 5* 5* 27/04/2019-30/09/2019 1264 825 820 2368 1929 1924 

Radisson Blu water Front 5* 5* 27/04/2019-30/09/2019 1379 883 876 2483 1987 1980 

Mövenpick Jumierah 
lakes Towers 5* 5* 

27/04/2019-30/09/2019 
1376 881 875 2480 1985 1979 

Nassima Royal 5* 5* 27/04/2019-30/09/2019 1395 897 892 2499 2001 1996 
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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. 

  

1459 923 916 2563 2027 2020 

 
 
 
 

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

 
Favor informar as datas de sua preferência e atualizar valores. 


