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Oferta Dubai 2x1 
Reservando 5 noites em Dubai seu acompanhante paga apenas $1 

06 Dias / 05 noites 

PLAZAS LIMITADAS 

 

 
Itinerario Previsto  
 

1º DIA - DUBAI  

Chegada ao aeroporto Internacional de Dubai, recepção por um assistente falando português e traslado 
ao hotel.Hospedagem. 

2º DIA - DUBAI (Café) 

Café da manhã no hotel. Visita guiada de meio dia em português pelo clássico Dubai. Exploraremos o 
antigo bairro de “Bastakya” com suas casas tradicionais e torres eólicas que outrora serviram como 
sistema de ventilação natural ou ar condicionado. Continuaremos em direção ao Dubai Creek, para cruzar 
o riacho de Dubai em um antigo barco (Abra) que os moradores usam como táxi aquático para visitar os 
souks de ouro e especiarias. Continuação até a região de Jumeirah onde se encontram os palácios dos 
Sheiks. Parada para fotos na Mezquita de Jumeirah e no emblemático e luxuoso hotel em forma de vela 
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Burj Al Arab. Disfrute de uma vista panorâmica dos arranha-céus ao longo da famosa avenida “Sheik 
Zayed”, e seguiremos para o Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo e um símbolo por excelência da 
cidade de Dubai, onde podemos tirar fantásticas fotos panorâmicas. Voltar para o hotel. 

 

3º DIA-  DUBAI (café) 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais como visitar a moderna Dubai (guia em 
português), a cidade mais desenvolvida do mundo, a cidade do amanhã onde há projetos incomparáveis 
em construção. Comece a visita na Mesquita Al Farook, um dos lugares mais bonitos para tirar fotos. 
Transfer para Palm Island para ver o hotel Atlantis The Palm; Retorne no monotrilho (que permite ver a 
palmeira inteira com seus braços) para continuar em direção à Marina de Dubai, o maior projeto mestre 
costeiro do gênero. Você verá modelos desses projetos incríveis com as explicações correspondentes e 
uma apresentação muito completa, verá protótipos de casas e aprenderá mais sobre o futuro 
emocionante do comércio e negócios no Emirado. 

 

4º DIA - DUBAI (café) 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais como escalar o Burj Khalifa (atualmente a 
estrutura mais alta do mundo com 828m e símbolo da cidade), desfrutar de um jantar em um cruzeiro de 
Dhow enquanto navega pelos canais da cidade ou visitar o emirado vizinho e capital da Emirados Árabes 
Unidos, Abu Dhabi. 

 

5º DIA - DUBAI (café) 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais, como visita de meio dia ao Emirado de 
Sharjah (guia em português), que fica a apenas 20 minutos do centro de Dubai e se consolidou como o 
centro cultural do Oriente Médio. Nosso passeio começa na Rotunda Monumental da Cultura, antes de 
seguir para o Museu da Civilização Islâmica. Depois, seguiremos em direção à Corniche com o Al Majara 
Gold Souk e ao coração da cidade velha, onde está localizada a Câmara Al Naboodah, que dá uma ideia 
de como as pessoas viviam nos tempos antigos. Continuaremos pelo souk Central, com sua arquitetura 
típica árabe. Voltar para o hotel.  

6º DIA - DUBAI (café) 

Café da manhã no hotel. Saída e traslado ao aeroporto com assistente falando português . 
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El orden de las visitas se puede variar sin afectar al contenido del programa 

ATÉ 30 DE SETEMBRO 2022 ÚLTIMA DATA DE RETORNO 
SAÍDAS GARANTIDAS AOS DOMINGOS 

 
CIDADE 

 
NOITES E  
REGIME 

HOTÉIS PLANEJADOS OU SEMELHANTES 
CHECK IN : 15:00 

CHECK OUT : 12:00 

 

 

 

 

 

DUBAI 
05 NOITES 

   

PACOTE  TERRESTRE GOLDEN TULIP MEDIA CITY 
4* MEDIA ROTANA 5* VOCO HOTEL 5* Superior 

PLANO PIX A VISTA 
PRIMEIRO PAX 
SEGUNDO PAX 

 
US$ 453, 
US$ 1,00 

 
US$ 547, 
US$ 1,00 

 
US$ 627, 
US$ 1,00 

PLANO 01+09 
VISA/MASTERCARD 

PRIMEIRO PAX 
SEGUNDO PAX 

 
 

US$ 508, 
US$ 1,00 

 
 

US$ 612, 
US$ 1,00 

 
 

US$ 702, 
US$ 1,00 

 

PACOTE INCLUI: 
 
 5 noites em DUBAI em regime dehospedagem e café da manhã. 
 Traslado aeroporto –hotel – aeroporto com asistencia em português 
 Meio Dia DUBAI Clássico  com guia falando português – em regular 

 
PACOTE NÃO INCLUI: 
 
 Taxa de Tourismo Dirham em Dubai( Taxa do pagamento no destino ) 
 Qualquer almoço ou jantar não mencionado no programa 
 Extras e gastos pessoais.   
 Gorjetas gerais para a viagem (pagando USD 20 por pessoa em Dubai excluindo o guia). 
 Visto de Dubai: $85.00 
 Qualquer excursão opcional. 
 Voos internacionais preço indicado separado e sujeito a reconfirmação no dia da compra 
 Qualquer serviço não mencionado como incluído 
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Parte Aérea:    EMIRATES PREÇO POR PESSOA Primeiro e Segundo Passageiro 

Tarifa US$ 766,00  Parcelado até 9 X 

+ (1)Taxas US$ 412,00 a vista 

×Válido para Emirates 
Parcelamento em até 12x* sem juros nos cartões: 

    

* código OTATO EK12  |  Válido até 30/06/22 

Demais formas de pagamento continuam válidas conforme os códigos: 

09x Sem Juros código OTATO EK0009 
05x Sem Juros código OTATO EK0005 
03x Sem Juros código OTATO EK0003                                                        
 Parcelamento válido para cartões emitidos no Brasil pessoa física. 
* Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
Consulte para demais regras. 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. Partidas garantidas mínimas 2 pax; para um pax viajando sozinho por favor consulte o 
suplemento adicional  

2. Oferta válida para reservas até 31 de Agosto 2022. 
3. Os quartos com duas camas estão sujeitos à disponibilidade no momento de check- in. 
4. O quarto triplo é composto por uma cama de casal + cama dobrável extra OU sofá-

cama. 
5. Os preços não são válidos para datas de eventos com suplementos. 
6.  Quaisquer alterações ou modificações para o programa implica suplementos. 
7. Nenhum hotel inclui early check-in ou late check-out. 
8. O check in nos hotéis é a partir das 15:00 hrs e o check-out é às 12:00 hrs 
9. A ordem das visitas pode mudar no destino. 
10. Os preços não são válidos para a temporada de Fim de Ano 
11. Os  serviços oferecidos são baseados em nossos serviços e partidas regulares.  
12. Se as crianças solicitarem uma cama extra, será contada como um quarto triplo. 
13. A disponibilidade dos hotéis está sujeita a alterações. Caso não haja disponibilidade, 

será oferecida uma opção semelhante da categoría mesma 
14. (!) Taxa Emirates incluído TEB AGENCIA 
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