
OPCIONAL DUBAI                                                         
 

 

Pacote privativo – 4 dias (3 noites) 
 

Dia 1 – DUBAI  
Chegada ao aeroporto de Dubai, uma das sete cidades-emirado que compõe os Emirados 
Árabes Unidos, recepção e traslado ao Hotel Holiday Inn Al Barsha. Café da manhã no hotel e 
tempo livre para descanso da viagem. À tarde, meio dia de passeio conhecendo o suntuoso 
Hotel Atlantis, The Palm – localizado na Ilha artificial The Palm.  Embarque no The Palm 
Jumeirah Monorail de onde se tem uma bela vista da ilha. Prosseguimento para a Marina de 
Dubai e área residencial do Jumeirah Beach. Após parada para foto do famoso Burj Al Arab, 
visita a Madinat Jumeirah Souk, um complexo de lojas e restaurantes ladeado de canais, 
conhecido como “Pequena Veneza”. 
 
 

 
Dia 2 – DUBAI / SAFÁRI NO DESERTO / DUBAI 
Café da manhã* Pela manhã, visita aos mercados (souks) de ouro e especiarias, ao Museu de 
Dubai e ao observatório “At The Top” do Burj Khalifa, o mais alto edifício do mundo. Retorno 
ao hotel. Por volta das 16h00, partida para um safári no deserto. A aventura começa com uma 
demonstração de Falcoaria antes de seguir para o alto de uma grande duna de onde se assistirá 
a um magnífico pôr do sol. Prosseguimento para o acampamento onde haverá uma tradicional 
recepção árabe. Atrações no local: fazer desenhos com ricos detalhes de hena nas mãos, vestir 
trajes típicos árabes, andar de camelo e assistir a um show de dança do ventre. Jantar incluso. 
 
 
 

Dia 3 – DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
Café da manhã* Dia inteiro de passeio por Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, 
incluindo a impressionante Mesquita Sheikh Zayed, passagem pela famosa avenida Corniche 
de Abu Dhabi e Heritage Village – vila de construções típicas árabes. Almoço incluso.  
Nota: Há um código de vestimenta bastante rigoroso para entrar na Mesquita Sheik Zayed. 
Proibido: roupas transparentes, shorts, bermudas, saias curtas, camisa sem manga, roupas 
justas, trajes de banho ou praia. Os ombros devem estar bem cobertos, as saias devem ser 
longas e as calças longas até os tornozelos.  
Veja detalhes no site https://www.szgmc.gov.ae/en/mosque-manner 
 
Dia 4 – DUBAI   
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto de Dubai. 

O PACOTE INCLUI 
• 3 pernoites e um early check-in no hotel Holiday Inn Al Barsha ou em similar com impostos locais inclusos; 
• Café da manhã no hotel, 1 almoço e 1 jantar; 
• Carro privativo para traslados e passeios com guia local falando português ou espanhol; 
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa. 
 

PREÇOS POR PESSOA (USD - em dólar americano) 
APTO. Mínimo de 

2 Pessoas 
Mínimo de 
3-4 Pessoas 

Mínimo de 
5-6 Pessoas 

Mínimo de 
7-8 Pessoas 

Mínimo de  
9-10 Pessoas 

INDIVIDUAL USD 2.390,00 USD 1.970,00 USD 1.850,00 USD 1.670,00 USD 1.590,00 
DUPLO USD 2.050,00 USD 1.640,00 USD 1.510,00 USD 1.330,00 USD 1.250,00 
TRIPLO -- USD 1.610,00 USD 1.480,00 USD 1.310,00 USD 1.220,00 

                    Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem. 
 
 
 


