
CIRCUITOS POR DUBAI

• Traslados em veículos com ar 
condicionado.

• Assistência de fala espanhola à 
chegada.

• 5 Noites em regime de hospe-
dagem e café da manhã buffet 
no hotel.

• Transporte durante as visitas 
indicadas.

• Visita Dubai meio dia com guia 
de fala espanhola. Parte antiga 
o nova.

• Safari pelo deserto com jantar e 
transporte (chofer fala Inglesa).

• Visita de Abu Dhabi com almoço 
em restaurante local.

• Entradas onde se indica.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Visto do Dubai (ver o quadro
de preços onde se indica o 
valor).

• Qualquer outro tipo de almoço 
não indicado no itinerário.

• Gastos extras pessoais.
• Gorjetas para guia e condutor.
• Taxa de hospedagem. Pago 

direito pelo cliente ao hotel. 
Aproximado liquido por pessoa
e noite: 5* - 6 USD / 4* - 4 USD /
3* - 3 USD.

O PREÇO NÃO INCLUI

ABU DHABI

DUBAI E ABU DHABI
leza Al Fahidi, de 225 anos de idade. É 
onde o museu de Dubai guarda arqui-
vos valiosos sobre o passado da cidade, 
bem como crônicas de suas diferentes 
fases de desenvolvimento. Então você 
vai embarcar em um barco tradicional 
Abra para atravessar a enseada e visitar 
o mercado de especiarias e o souk de
ouro. Regresso ao hotel. Hospedagem.

DIA 03 – DUBAI 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, 
pela tarde, faremos a excursão em veí-
culos Land Cruisers 4x4 (6 pessoas por 

veículo) pelas fantásticas altas dunas 
do deserto. Assim que o sol desaparecer, 
nos dirigiremos ao nosso campo no de-
serto onde o cheiro a barbecue, cordeiro, 
fogueiras, pipas de água e os relaxantes 
sons da música árabe, resultarão numa 
tarde inesquecível. Depois do suntuo-
so jantar, uma bailarina, lhe mostrará 
a antiga arte da “Dança do Ventre” (na 
época do Ramadan não é possível). A 
descida pela areia e pintura de Henna, 
também estão incluídos. Ao terminar-
mos regresso ao Dubai e hospedagem.

DIA 04 – DUBAI – ABU DHABI
Café da manhã. Traslado para Abu 
Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Uni-
dos. Você será cativado pela grandeza das 
novas adições ao horizonte de Abu Dha-
bi, bem como pela majestosa Mesquita 
Sheikh Zayed, uma das maiores mesqui-
tas do mundo. Continuamos o passeio 
pelo coração da cidade, onde você verá 
a famosa “Plaza Union”, caracterizada 
por seus monumentos que representam 
os costumes do país. Almoço no restau-
rante local. Depois de um passeio pela 
cornija, você visitará a vila de herança es-
pecialmente projetada pelo xeique Zayed 
Ben Sultan al Nayhan para lembrar o pas-
sado das novas gerações. Hospedagem.

DIA 05 – ABU DHABI
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

DIA 06 – ABU DHABI – CIDADE 
DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
do Abu Dhabi ou Dubai (Sim suplemen-
to). Fim dos nossos serviços.

DIA 01 – DUBAI
Chegada e assistência no aeroporto In-
ternacional do Dubai. Traslado ao hotel 
e hospedagem.

DIA 02 – DUBAI 
Café da manhã. Visita da cidade de 
médio dia. Este passeio irá levá-lo para 
as magníficas vistas da enseada de Du-
bai Creek, passando pela área de heran-
ça de Bastakiya e suas fascinantes casas 
antigas com torres de vento caracterís-
ticas construídas por comerciantes ricos. 
Em seguida, vamos levá-lo para a forta-

Saídas garantidas mínimo 2 pax. (Consultem suplemento 1 pax viajando sozinho). incluindo 
Parte Aérea Emirates para embarque até 31/10/2020 e compras até 08/09/2020 mas favor 
consultar). Consulte preços após essas datas.Inclui Seguro EUROMAX consultar 
coberturas
PREÇOS POR PESSOA EM USD

Opção “A” 
Cat. 3*

Opção “B”  
Cat. 4*Std

Opção “C” 
Cat. 4

Opção “D” 
Cat. 5*

16/Set-31/Mar (Exceto Fim de Ano e Feiras)
Em duplo/triplo 1.837, 1.897, 1.947, 2.057,
Supl. Single 335 395 425 535

Suplemento por pessoa e noite para as reservas que coincidam com as datas de feira*
Em duplo/triplo 45 60 60 70

Outros suplementos:

Visita opcional Ferrari World (2) 280
Precios On Request durante a Formula 1 em Abu Dhabi 21-26/Nov y Fim de Ano 27/Dez-03/Jan em Dubai e Abu Dhabi. 
Consultem preços.
(1) Para o processamento do visto é necessário receber os dados completos dos passaportes com mais de 2 semanas de

antecedência à chegada ao Dubai. Com menos de 2 semanas não garantimos que se possa realizar todo o processo.
(2) A visita inclui os traslados em carro, com entrada geral. Mínimo 2 pessoas. Não inclui guia.

**Feiras em Dubai: No momento da publicação deste manual, as datas de feira em Dubai (Ambas datas incluídas): 

Dubai
EID EL FITR: 22-27/Mai/2020 ARAB HEALTH: 26-31/Ene/2021

EID EL ADHA:             30/Jul-05/Ago 2020 GULF FOOD: 15-20/Feb/2021

Abu Dhabi
ADIPEC: 11-15/Nov/2020 IDEX: 17-21/Feb/2021

SUSTAINABLE WEEK        13-20/Jan/2021 SPECIAL OLIMPIC WORLD GAMES:   14-21/Mar/2021

Estas datas de feira podem sofrer variação. Em nossa web site iremos publicando os câmbios que tenham para sua consulta.

HOTÉIS PREVISTOS 

Cidade Opção Hotel

Dubai “A” Citymax Bur Dubai 3*
“B” Auris Inn Al  

Muhanna 4* Std 
Grand Excelsior  
Al Barsha 4* Std

“C” Aloft DCC 4*/ Millennium 
Al Barsha 4* / Tryp by 
Windham Al Barsha 4*

“D” Crowne Plaza SZR 5*/  
Media Rotana 5*/ Asiana 5*

Abu 
Dhabi

“A” One to One Village 3*
“B” Gloria Downtown 4* 

Holiday Inn AUH 
Downtown 4* Std

“C” Gloria Downtown 4* 
Holiday Inn AUH 
Downtown 4*

“D” Grand Millennium Al 
Wahda 5*/ 
Crown Plaza AUH 
Downtown 5*

Diárias 
De 01/Abr/2020 a 31/Mar/2021

DATAS DE INÍCIO

IMPORTANTE
• O serviço de assistência em

espanhol nos traslados e nas ex-
cursões pelo deserto e cruzeiro
Dhow está incluído sempre que
os guias que falam espanhol es-
tejam disponíveis. Caso contrário
a assistência destes serviços será
de fala inglesa.

• Durante o mês do Ramadã no
haverá espetáculo de Dança do
Ventre.

• Preços não válidos nas Feiras e
Formula 1 em Abu Dhabi. No
momento da edição deste folheto
não temos os detalhes.

• A ordem das visitas pode variar
dependendo do dia da chegada,
mas todos os locais indicados se-
rão sempre visitados.

• Check in nos hotéis a partir das
15h. Check out até 12h.

R E F. C 3210

6 dias 
DESDE 

1.837,$

No preço acima inclui Taxa de embarque US$ 158, a vista
Forma de pagamento 1+9 X. 
Entrada 25% +Taxa e saldo em 9 X




