
 

 

 

 

 

 

 
 

ROTEIROS COM GUIA LOCAL FALANDO PORTUGUÊS OU INGLÊS 
 

OPÇÃO 1 – 4 DIAS / 3 NOITES 

Dia 1 – DUBAI 
Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel em Dubai, uma das sete 
cidades-emirado que compõe os Emirados Árabes Unidos. 

 
Dia 2 – DUBAI 
Café da manhã* Pela manhã, passeio compartilhado pelas dunas do deserto de 
Dubai com atividades como sand-boarding e passeio de camelo. À tarde, passeio 
compartilhado pela parte tradicional de Dubai para conhecer a rica história da 
cidade. Início pela “Beach Road” com parada para foto da icônica Mesquita 
Jumeirah. Prosseguimento para o Palácio Zabeel (parte externa) e, em seguida, 
para a parte tradicional de Dubai. Caminhada pelo bairro cultural Al Fahidi, visita 
ao Museu de Dubai e passeio no tradicional táxi aquático abra que atravessa 
Dubai Creek, o canal de Dubai. Visita aos mercados de ouro e especiarias (souks). 

 
Dia 3 – DUBAI 
Café da manhã* Dia livre para visitar a EXPO 2020 com ingresso e traslado de 
ida inclusos. Visita ao Pavilhão da Emirates com horário agendado. Almoço 
incluso. 

 

Dia 4 – DUBAI 
Café da manhã* Check-out em horário regular. Em horário adequado, traslado 
ao aeroporto de Dubai. 

 

 

OPÇÃO 2 – 6 DIAS / 5 NOITES 

Dia 1 – DUBAI 

Chegada ao aeroporto. Recepção e traslado ao hotel em Dubai, uma 
das sete cidades-emirado que compõe os Emirados Árabes Unidos. 

 

Dia 2 – DUBAI 
Café da manhã* Manhã livre. À tarde, meio dia de passeio 
compartilhado pela parte tradicional de Dubai para conhecer a rica 
história da cidade. Início pela “Beach Road” com parada para foto da 
icônica Mesquita Jumeirah. Prosseguimento para o Palácio Zabeel 
(parte externa) e, em seguida, para a parte tradicional de Dubai. 
Caminhada pelo bairro cultural Al Fahidi, visita ao Museu de Dubai e 
passeio no tradicional táxi aquático abra que atravessa Dubai Creek, o 
canal de Dubai. Visita aos mercados de ouro e especiarias (souks). 

 

Dia 3 – DUBAI / SAFÁRI NO DESERTO / DUBAI 
Café da manhã* Manhã livre para visitar a EXPO 2020 com ingresso e 
traslado de ida inclusos. Almoço incluso. Final da tarde, passeio 
compartilhado no deserto de Dubai para uma incrível experiência de 
assistir ao pôr do sol do alto de uma duna. Prosseguimento para um 
acampamento tradicional em estilo beduíno onde haverá atividades 
como curto passeio montado num camelo, pintura com hena e jantar 
de comida árabe. 

 

Dia 4 – DUBAI 
Café da manhã* Dia livre para visitar a EXPO 2020 com ingresso e 
traslado de ida inclusos. Visita ao Pavilhão da Emirates com horário 
agendado. Almoço incluso. 

 

Dia 5 – DUBAI 
Café da manhã* Dia livre para visitar a EXPO 2020 com ingresso e 
traslado de ida inclusos. Almoço incluso. 

 

Dia 6 – DUBAI 
Café da manhã* Check-out em horário regular. Em horário adequado, 
traslado ao aeroporto de Dubai. 

 

  
 

 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) – Valores válidos para mínimo de 2 participantes 

HOTEL 
OPÇÃO 1 - 4 DIAS / 3 NOITES OPÇÃO 2 - 6 DIAS / 5 NOITES 

APTO. INDIVIDUAL APTO. DUPLO APTO. INDIVIDUAL APTO. DUPLO 

IBIS AL BARSHA HOTEL (categoria 3*) USD 740,00 USD 550,00 USD 1.190,00 USD 870,00 
NOVOTEL AL BARSHA DUBAI (categoria 4*) USD 880,00 USD 620,00 USD 1.430,00 USD 990,00 

SHERATON MALL OF THE EMIRATE (categoria 5*) USD 1.330,00 USD 880,00 USD 2.160,00 USD 1.420,00 
 

Notas: 1. Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem. 
2. Taxa da cidade “tourism dirham” a ser paga diretamente no hotel. 
3. Adolescentes (12-17) e estudantes (qualquer idade) têm USD10,00 de desconto no pacote de 4 dias/USD 20,00 no pacote de 6 dias. 
4. Pessoas com mais de 65 anos e com necessidades especiais têm USD20,00 de desconto no pacote de 4 dias/USD 40,00 no pacote de 6 dias. 

 

O PACOTE INCLUI – OPÇÃO 2 
• 5 pernoites no hotel escolhido; 
• Café da manhã no hotel, voucher de almoço no Deli 2 Go 
durante a visita a Expo 2020 Dubai; 
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e traslado só de ida para a 
Expo Dubai 2020 em carro privativo com motorista local falando 
inglês; 
•  Meio dia de passeio compartilhado pela cidade com guia local 
falando inglês (saídas diárias) ou falando português (saídas às 
segundas, quartas e sábados); 
• Passeio safári no deserto compartilhado com jantar com motorista 
local falando inglês; 

• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa. 

O PACOTE INCLUI – OPÇÃO 1 
• 3 pernoites no hotel escolhido; 
• Café da manhã no hotel, voucher de almoço no Deli 2 Go 
durante a visita a Expo 2020 Dubai; 
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e traslado só de ida para a 
Expo Dubai 2020 em carro privativo com motorista local falando inglês; 

• Passeio compartilhado pelas dunas do deserto e passeio pela cidade 
compartilhado com guia local falando inglês (saídas diárias) ou falando 
português (saídas às segundas, quartas e sábados); 
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa. 

EXPO 2020 DUBAI – Pacote terrestre com ingresso 
01 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022 

  CIRCUITOS PELO MUNDO | ORIENTE MÉDIO | EMIRADOS 


