02/09/2019

05 noites, incluindo:
Traslados de chegada e partida, privativos com motorista em inglês
05 noites no hotel escolhido com café da manhã
Tour regular de dia inteiro por Dubai
Tour regular de dia inteiro a Abu Dhabi, com almoço incluído
Safari no deserto, com jantar incluído regular
Seguro viagem April Max 100

Hotéis

Categoria

Dbl

Tpl

Sgl

NOVOTEL AL BARSHA

Primeira

1169

n/d

1802

TRYP BY WYNDHAM

Primeira

1271

1271

2020

HILTON GARDEN INN MOE

Primeira

1209

1210

2094

VOCO

Luxo

1449

1450

2573

Validade: 28 Dec a 02 Jan’2020
Ceia Reveillon, incluída nos Hotéis Novotel e Tryp.
Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo.
Todos os tours, são com guia em espanhol.
 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta.
 Taxa IRRF, sob consulta.
 Seguro válido para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$24.

Itinerário, clique aqui

02/09/2019

28 Dec - sábado - Dubai
Chegada, traslado ao hotel escolhido.
29 Dec - domingo - Dubai
Nossa visita à Dubái começa por Deira e passaremos pelo
Zoco de las Especias e Zoco del Oro (fechado as sextafeiras). Atravessaremos o Canal e visitaremos eo Museu de
Dubai (fechado as sextas-feiras). Continuaremos pela estrada de Jumeira passando pela Mesquita de Jumeirah. Parada
para realizar fotos no Burj AL ARAB, o único hotel de 7 estrelas no mundo. Continuação até a Palmeira de Jumeirah
para ver por fora o Hotel Atlantis. Continuamos pela área
da Marina admirando seus arranha-céus e barcos de luxo. A
visita finaliza no Dubai Shopping onde se pude observar a
torre Burj Khalifa, a mais alta do mundo com 828 metros de
altura e 162 andares (entrada não incluída). Oferecemos a
opção de ficar no Dubai Shopping para disfrutar restante
do dia ou retornar ao hotel
30 Dec - segunda - Dubai
Nosso dia começa com uma viagem de 2 horas, passando
pelo Porto Jebel Ali, o maior porto do mundo feito pelo
homem, até Abu Dhabi a capital dos UAE. Admire a terceira
maior mesquita do mundo, a Mesquita de Jequel Zayed,
assim como o túmulo do mesmo, antigo presidente de UAE
e pai da nação. Chegaremos a rua mais bonita, a Corniche,
a qual é comparada com Mahattan em New York. Parada
para realizar fotos no Emirates Palace Hotel. O hotel tem
seu próprio porto e heliporto. Segundo o jornal New York

Times, o Emirates Palace, foi reconhecido como a construção mais cara de hotel. Passaremos pela ilha YAS onde se
encontra o parque temático da FERRARI, um dos maiores
do mundo, paramos para observar por fora o circuito onde
se realiza a FORMULA 1 – circuito YAS. Retorno a Dubai
31 Dec - terça - Dubai
Dia livre. Feliz Ano Novo !
01 Jan - quarta - Dubai
Manhã livre.
À tarde (a partir das 15:30, a reconfirmar), realizaremos um
Safari pelo Deserto de Dubai em carro 4x4, onde desfrutaremos de um passeio sobre as ‘ondas de areia’. Faremos
uma parada para ver os camelos descansando em seu
acampamento e poderemos admirar o pôr do sol de cima
das dunas de areia, observaremos a evolução do sol e a
mudança de tonalidade até chegar pouco a pouco no laranja, refletido sobre a areia em um maravilhoso efeito visual. Em nosso acampamento tradicional arabe poderá relaxar nas tradicionais e confortáveis tendas beduinas, disfrutaremos de uma ceia tradicional árabe e teremos a oportunidade de realizar tatuagem de henna tradicional e montar em camelo, além de disfrutar da famosa shisha aromática e assistir uma apresentação da antiga arte da dança do
ventre. Retorno ao Hotel.
02 Jan - quinta - Dubai
Em horário a combinar, traslado ao Aeroporto.

