
 
 

 

 

 

DUBAI-SYDNEY-CANBERRA –AUBURY- 
MELBOURNE-SINGAPURA-DUBAI 

MAGIA DA AUSTRÁLIA  
16 dias & 15 noites – Hotéis 3* & 4* 

+ Võos Partindo e chegando em Guarulhos com a EMIRATES 
 

Saídas 2020: Setembro: 03,10,17,24  Outubro: 22,29  Novembro: 05,12,19,26 

Apto Duplo por pessoa: 
9 X US$ 406, 

Entrada US$ 1.216,  

 Suplemento Individual 
9 X US$ 102, 

Entrada US$ 305,  
(Somar no preço de Duplo) 

  

 

 

 



 
 

DIA 01 [ - ] GUARULHOS / DUBAI (EK 262)  
Embarque em Guarulhos com destino a Dubai. Noite a bordo. Chegada e conexão para Istambul  

DIA 02 [BB] DUBAI  
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “ABU DHABI”: passando por Jebel Ali, a 
majestosa Mesquita de Sheikh Zayed, “Praça da União, vila património e Centro Comercial Marina em Abu Dhabi. 
Traslado de volta para Dubai.  

DIA 03 [BB] DUBAI / SYDNEY (EK 416)  
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”: Dubai Creek, área do 
património Bastakiya, fortaleza de Al Fahidi, Museu de Dubai, travessia de barco tradicional “Abra”, Mercado das 
Especiarias, Gold Souk e Dubai Mall (tempo livre p/ compras implica em retorno por conta própria. Em horário a 
combinar, por volta do fim da tarde e início da noite, traslado ao aeroporto de Dubai para embarque com destino 
a Sidney. Noite a bordo.  

DIA 04 [RO] CHEGADA / SYDNEY  
Chegada à Sydney, traslado do Aeroporto Internacional de Sydney para o nosso hotel, Alojamento.  

DIA 05 [BB] SYDNEY  
Café da manhã. Saída para conhecer esta cidade fascinante e sua história. De manhã, visita do belo porto de 
Sydney com vistas espetaculares da Harbour Bridge e da Opera House, enquanto o guia conta sua história. Em 
seguida, visita dos bairros do leste até chegar à famosa praia de Bondi. De lá, retorno à cidade, passando pelo 
pitoresco bairro de Paddington. Tempo livre na área do Circular. Em seguida, saída para um espetacular cruzeiro 
de uma hora no porto de Sydney, onde você poderá desfrutar de uma das melhores vistas do mundo (opção de 
fazer upgrade para cruzeiro de 2 horas com almoço). para cruzeiro de 2 horas no almoço no porto de Sydney. 
(Veja o link da web abaixo), (veja a opção de suplemento de atualização acima). Após a conclusão do nosso 
cruzeiro, transferimos de volta para o hotel.  

DIA 06 [BB] SYDNEY  
Café da manhã. Dia livre de lazer para explorar Sydney e seus arredores de forma independente, ou realizar 
excursão opcional para conhecer a Fauna e Flora Australiana (de acordo com o número mínimo de participantes).  

DIA 07 [BB]SYDNEY / CANBERRA  
Café da manhã. Traslado por terra, de Sydney a Canberra, incluindo paradas e explicações durante o caminho, 
pela Hume Highway até a capital da nação. Cheganda à estação Gold Creek, uma propriedade pastoral da região 
de Canberra, uma experiência agradável e esclarecedora em um ambiente descontraído e amigável.. Desfrute de 
um almoço de churrasco, assista cães kelpie australianos trabalharem ovelhas merino, assista a demonstrações 
de corte de ovelhas, ouça histórias sobre o caminho australiano no mato. Após o almoço, desfrute de uma xícara 
de chá ou café e relaxe sob o amplo céu australiano respirando o ar fresco do condado. Partida para nossa 
excursão turística em Canberra, com a primeira parada desta tarde sendo o Parliament House, um dos edifícios 
mais prestigiados e aclamados do mundo com possibilidade de realizarvisitas guiadas ao Parlamento para 
aprender sobre o sistema político da Austrália. Em seguida, depenendo do tempo disponível, visita dos prédios 
governamentais, como o Carrilhão, a Biblioteca Nacional, a Fonte Memorial do Capitão Cook, as Embaixadas, e ao 
Australian War Memorial.  

DIA 08 [BB] CANBERRA / ALBURY  
Café da manhã. Traslado por terra, de Canberra a ALbury, incluindo paradas e explicações durante o caminho. 
Partida do hotel esta manhã incluindo explicações não abordada do dia anterior. Chegada  

DIA 09 [HB] ALBURY / MELBOURNE  
Café da manhã no nosso hotel. Traslado por terra, de Albury a Melbourne. Na chegada a Melbourne, participamos 
do nosso Melbourne City Sightseeing. Veja o Bourke Street Mall e a Collins Street, a melhor faixa de compras e 
centro de negócios. Veja exemplos excelentes do esplendor arquitetônico vitoriano de Melbourne, incluindo a 



 
 

Catedral de St. Paul, os teatros Princess e Regent, a Prefeitura de Melbourne, a Parliament House, o Treasury 
Building, os edifícios da Royal Exhibition e os mercados Queen Victoria.  

DIA 10 [BB] MELBOURNE  
Café da manhã. Dia livre de lazer para explorar Sydney e seus arredores de forma independente, ou realizar 
excursão opcional para conhecer a Fauna e Flora Australiana (de acordo com o número mínimo de participantes).  

DIA 11 [BB] MELBOURNE  
Café da manhã no nosso hotel. Dia inteiro de lazer para explorar Melbourne e seus arredores de forma 
independente.  

DIA 12 [BB] MELBOURNE / SINGAPURA (EK 405)  
Café da manhã no nosso hotel  
Transferência do nosso hotel para o Aeroporto Internacional de Melbourne.  
Voar de Melbourne  

DIA 13 [BB] SINGAPURA  
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. Chegada Após os procedimentos de imigração, os clientes encontrarão 
o guia. Começamos a nossa visita a esta bela. A experiência da história, cultura e estilo de vida de Singapura 
multirracial. Passaremos pelo Distrito Cívico para ver Padang, Cricket Club, a histórica Casa do Parlamento, a 
Suprema Corte e a Prefeitura. Continuamos com uma parada no Parque Merlion e apreciar a vista deslumbrante 
de Marina Bay e visitar Thian Hock Keng, um antigo templo budista-taoísta Cingapura e continuará a Chinatown e 
os famosos Jardim Botânico de Singapura e Jardim Nacional das Orquídeas (Bilhetes não incluídos). Nossa última 
parada é Little India, onde você será cativado pelo cheiro de incenso, jasmim e especiarias. Tarde livre. 
Acomodação  

DIA 14 [BB] SINGAPURA / DUBAI (EK 355)  
Café da manhã. Dia livre. Em horário a combinar, por volta do final da tarde e início da noite, traslado para o 
aeroporto e logo tomar um voo com destino a Dubai. Chegada, assistência e traslado ao hotel.  

DIA 15 [HB] DUBAI  
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para a excursão “SAFARI NO DESERTO” com saída em carros 4x4 
pelo deserto e assistir ao pôr do sol. Chegada ao acampamento, onde há uma noite árabe tradicional com buffet 
oriental, camelos para uma curta caminhada, tatuagens de hena e dança do ventre.  

DIA 16 [BO] DUBAI / GUARULHOS (EK 261)  
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo de regresso. 

OBSERVAÇÕES -Visto da Australia (via despachantes, consulado ou embaixada)  

-Não recomendamos acomodação em triplo.  

- Não é possível acrescentar noites extras  

- As saídas são garantidas c/ mínimo de 10 passageiros e podem sofrer alteração p/datas próximas.  

- Passaportes com no mínimo de 6 meses de validade  

-Vacina da febre amarela  

- Consultar pelos prazos e gastos de cancelamento 

O PREÇO INCLUI  

 Voos Internacionais GRUaDUBaSYD aSGPaDUBaGRU  
 Hotéis 3+ y 4* standard  
 Guia na Portugues ou Español  
 Alimentação, entradas e visitas de acordo com o 
itinerario  

O PREÇO NÃO INCLUI  

 Despesas pessoais  
 Taxa local de serviços Dubai - US$ 35  
 Imposto de Turismo - pago local AED 
$20 por noite em Dubai  
 



 
 

 Todos os traslados previstos en veículos com ar-
condicionado  

HOTÉIS PREVISTOS  
OU SIMILARES  
 DUBAI - HOTEL GOLDEN TULIP MEDIA 4*  
 SINGAPURA -BOSS HOTEL 4* -V VENDER 4*  
 SYDNEY -TRAVELODGE 3+  
 CANBERRA  

-HOTEL KURRAJONG 4*  

 ALBURY -HOTEL CATEGORIA TURISTA  
 MELBOURNE -TRAVELODGE 
SOUTHBANK 4*  

Preços em US$ por pessoa – Forma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X nos 
cartões.Convertidos em R$ ao Câmbio Vigente no dia do Pagamento Total. 

Saídas: Janeiro: 25 Março: 07,28 Junho: 06 Setembro: 05,11,19,25 
USD 

Duplo p.p.  S.Indiv 
TOUR com Suplemento USD 3.699,  USD 1.220, 

Taxas e Impostos USD 1.165,  - 

Total com Taxas USD 4.864,  USD 1.220, 

Entrada de 25% USD 1.216,  USD    305, 

Em e09 x iguais de  USD 406,  USD   102, 

REFERENCIA AGENCIA MUNDO 443,  (Somar no preço de Duplo) 
        

 


