
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacote Expo 4 dias / 3 noites Pacote Expo 6 dias / 5 noites 

Inclusos no pacote 
• Traslados aeroporto – hotel – aeroporto em carro privativo 
•     Bilhete de entrada comum para o “At The Top” (observatório do 
Burj Khalifa), 124º andar (non-prime hours) 
•    Bilhete de 1 Dia de Expo 2020 incluindo um voucher para almoço 
no restaurante “Deli2Go” 
•    Horário pré-reservado para visita ao pavilhão da Emirates Airline 
•    Aventura pelo deserto pela manhã em veículo compartilhado. 

 

Inclusos no pacote 
• Traslados aeroporto – hotel – aeroporto em carro privativo 
•     Bilhete de entrada comum para o “At The Top” (observatório do 
Burj Khalifa), 124º andar (non-prime hours*) 
•    Bilhete de 3 Dias de Expo 2020 incluindo um voucher para almoço 
no restaurante “Deli2Go” 
•    Horário pré-reservado para visita ao pavilhão da Emirates Airline 

•   Safári no Deserto (tarde/noite) em veículo compartilhado incluindo 
bebida (refrigerantes).    

    Preço por pessoa: USD 300,00 (adulto) | USD 180,00 (criança)    Preço por pessoa: USD 400,00 (adulto) | USD 250,00 (criança) 

Notas: 1. Non prime hours - Domingo a quinta: 10:00 ~ 15:30 e 19:00 ~ 00:00 | Sexta a sábado: 08:00 ~ 15:30 e 19:00 ~ 00:00                                                                        
2. Crianças: 5 a 12 anos de idade 3. Serviços com guia falando inglês 4. Os pacotes estão sujeitos a alteração e não incluem acomodação. 

                                                                                

 

Opcionais 
Traslado privativo para a Expo 2020 (uma perna) para mínimo de 2 pessoas adultas compartilhando USD 45.00 p/pessoa por dia 
Meio dia de City Tour em Dubai compartilhado c/guia em inglês incluindo bilhete para Dubai Frame USD 85,00 p/adulto – USD 70,00 p/criança 
Bilhete (bronze) de La Perle by Dragone USD 95,00 p/adulto – USD 80,00 p/criança 
Upgrade para Safári no Deserto  (tarde/noite), pacote Bronze USD 15,00 p/pessoa 
Upgrade de opções de almoço no restaurante Farrago:   buffet sem bebidas alcólicas 
                                                                                                     buffet com bebidas alcólicas da casa  

USD 85,00 p/adulto – USD 40,00 p/criança 
USD 150,00 p/adulto 

Adolescentes (11-17 anos) e estudantes (qualquer idade) têm USD 10,00 de desconto  no pacote de 4 dias e de USD 40,00 no pacote de 6 dias  
Idosos (acima de 65 anos) e “people of determination” (vide https://u.ae/en/information-and-services/social-affairs/people-of-determination)  têm USD 20,00 
no pacote de 4 dias e de USD 40,00 no pacote de 6 dias. 

 

                                                                    Consulte preços de hospedagem! 
 

 

 

 

 

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

CIRCUITOS PELO MUNDO | ORIENTE MÉDIO | EMIRADOS 


