Dubai :: O Exotismo do Médio Oriente
03/09 de Janeiro 2022
Voos
EK 194 03 JANEIRO
EK 191 09 JANEIRO

LISBOA / DUBAI 20H45 | #08H15
DUBAI / LISBOA 07H25 | 12H00

Burj Al Arab

1º dia – 03 Janeiro – Lisboa / Dubai
Comparência no aeroporto de Lisboa 03 horas antes da partida. Assistência nas
formalidades de embarque. Partida em vôo direto para o Dubai às 20H45 com a
Emirates.
2º dia – 04 Janeiro – / Dubai
Chegada prevista ao Dubai às 08H15. Assistência à chegada e visita de cidade
passando Pela Union House, paragem para fotografia na Mesquita Jumeirah (exterior), continuação para
fotografia do famoso Burj Al Arab (entrada não incluída). Este hotel é um dos marcos
do Dubai – tem a classificação de “sete estrelas”, o único no Mundo, sendo que nem
seis estrelas existem nos padrões hoteleiros. Burj em árabe significa torre, tem o
formato da vela de um barco em cima de uma pequena ilha artificial, montada
especialmente para este hotel na costa do Golfo Pérsico, ao lado do Jumeirah Beach
Hotel. É o símbolo da opulência que colocou o Dubai como fenómeno do turismo de
luxo mundial e tornou-se num ícone da transformação urbana e económica do país inteiro. Passagem
por Dubai Marina, uma marina artificial, considerada a maior do Mundo. Vista do
Palm Jumeirah, o megaprojeto da ilha da Palmeira, uma das principais atrações
turísticas do Dubai, formada por uma ilha totalmente artificial em forma de palmeira,
tem várias construções de áreas residenciais privilegiadas, composta por
apartamentos e moradias com praias e marinas privativas, além de hotéis e resorts
de luxo, cujo mais famoso é o Hotel Atlantis. Seguimos pela Sheikh Zayed road , baía,
passagem pelo Burj Khalifa o edifício mais alto do mundo, um dos principais pontos
turísticos dos Emirados Árabes. Continuação pelo Palácio do Governador, e pela parte
antiga do Dubai Bastakia. Percurso de “Abra’, táxi aquático, cruzando o Creek em direção ao Spice Souk
& Gold Souk. Às 14H00 almoço. Check-in no hotel.

3º dia – 05 Janeiro – Dubai – ABU DHABI
Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita de dia inteiro a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes
Unidos, com guia a falar espanhol / português / inglês. Começamos pela Grande Mesquita Sheikh Zayed,
uma joia arquitetónica dos Emirados Árabes Unidos e uma das mesquitas modernas mais bonitas do
mundo, Circuito de Yas Marina (exterior), paragem em frente ao majestoso Emirates Palace Hotel e do
novo Palácio Presidencial para uma sessão de fotos (visita opcional dentro). Continuação ao longo do
quebra-mar, com uma vista deslumbrante (e mais uma foto) do horizonte de Abu Dhabi conhecido como
‘The Manhattan of the Middle East’. Visita a Heritage Village onde se descobre o modo de vida
tradicional dos nómadas, antes da modernização de Abu Dhabi. Almoço. Opcionais:
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Entrada no Palácio Presidencial + Torres Jumeirah Etihad - 55 EUR por pessoa
Entrada no Museu do Louvre 20 Eur por pessoa
Alojamento.
4º/5º/6º dia –06/07/08 Janeiro – Dubai
Pequeno-almoço no hotel. Transporte privado para a EXPO DUBAI. Entrada incluída. Almoço livre.
Regresso ao Hotel em hora a combinar.
7º dia –09 Janeiro – Dubai / Lisboa
Saída do hotel às 04H30 para transfere privado ao aeroporto. Embarque em vôo direto da Emirates às
07H25 com destino a Lisboa. Chegada prevista às 12H00.
Hotel - Mínimo 20 pessoas
Movenpick Hotel Jumeirah www.moevenpick-hotels.com/

5*

Preço por pessoa em
duplo
€ 1775.00

Novotel Bur Dubai ou similar 4* https://all.accor.com/hotel/

4*

€ 1632.00

Catg

Criança ate 11 anos a partilhar quarto
com 2 adultos
€1520.00
€1400.00

Inclui
 Passagem aérea, classe económica, Lx – Dubai – Lx em vôo regular Emirates com direito a uma
peça de bagagem até 30 kgs com respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível
 Transporte conforme programa
 05 Noites de alojamento nos hotéis mencionados com pequeno-almoço;
 Guia credenciado nos transferes, visita de cidade do Dubai e de Abu Dhabi
 Transporte Abra ride Dubai Creek
 2 Almoços durante os tours
 Bilhete de entrada na Expo Dubai válido por 3 dias, incluindo transferes.
 01 Garrafa de água mineral por pessoa por dia durante o transporte
 Seguro de viagem
Não inclui: bebidas às refeições; almoços nos dias livres; todos os extras não mencionados; taxa de
alojamento no Dubai.
Notas: Obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses após a data de regresso
Preço apresentado com base na classe de reserva “T” na ida e “U” no regresso, caso não haja
disponibilidade de lugares à data da reserva, será aplicado um suplemento.
Este orçamento foi feito para um grupo mínimo de 20 pessoas, com base no câmbio do dia
Alterações cambiais e/ou de combustível podem significar alterações no preço final do programa.
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