DUBAI com Abu Dhabi 2022
Pacote terrestre com cruzeiro e show 7 dias / 6 noites

O PACOTE TERRESTRE INCLUI
* 6 pernoites no hotel mencionado ou em similar com impostos locais inclusos
* Café da manhã nos hotéis e 2 jantares
* Veículo privativo com guia local falando português durante os passeios em
Dubai e Abu Dhabi
* Safári no deserto de Dubai
* Cruzeiro de barco e show La Perle
* Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em veículo privativo com guia local
falando português
* Ingresso dos pontos turísticos citados no programa.

Preços por Pessoa (em dólar americano)
Quarto

Base 2 pessoas

Base 4 pessoas

Base 6 pessoas

Base 8 pessoas

Base 10 pessoas

Individual

USD 4.900,00

USD 3.560,00

USD 3.300,00

USD 3.050,00

USD 2.970,00

Duplo

USD 4.180,00

USD 2.840,00

USD 2.580,00

USD 2.330,00

USD 2.250,00

Triplo

USD 4.105,00

USD 2.765,00

USD 2.505,00

USD 2.255,00

USD 2.175,00

Nota: preços sujeitos a alteração dependendo do período da viagem.
Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento.
Forma de pagamento: 20% de entrada (à vista) + saldo em até 05 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Amex e Elo.

NOTA: Requisitos para viagem a Dubai: apresentar certificado de vacinação completa de vacina aprovada pela OMS ou Emirados Árabes Unidos e que
inclua o Código QR ou apresentar teste com resultado negativo para Covid19 RT-PCR, emitido em até 48 horas antes do horário de embarque para
Dubai de laboratório credenciado com código QR ou apresentar certificado médico válido emitido pelas autoridades médicas relevantes indicando que
o passageiro se recuperou da Covid 19, dentro do período de um mês da data de recuperação até a data de chegada, com código QR. Os certificados
de teste PCR ou certificados de vacinação, digitais ou impressos, são aceitos em inglês ou árabe e devem incluir um código QR. Certificados por SMS
não são aceitos. Os requisitos podem sofrer alteração; reconfirmar antes do embarque.

Consulte seu Agente de Viagem!

Tóquio
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PACOTE TERRESTRE - ROTEIRO
1

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

2

Café da manhã* Dia de passeio pela cidade incluindo parada para foto da Mesquita de Jumeirah, do Palácio Zabeel e de Dubai
Frame, um edifício que parece uma gigantesca moldura; travessia do Dubai Creek utilizando o tradicional “Abra”, um táxi
aquático, visita aos souks – mercados de especiarias e ouro, e caminhada por Al Fahid Historical Neighbourhood. Parada para
almoço (não incluso). Continuação para Beach Road com parada para fotos do icônico Burj Al Arab, hotel em formato de vela, e
a seguir para downtown Dubai para subir no observatório At The Top (124° andar) do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo,
visita a Dubai Mall, um dos maiores shopping centers do mundo, e retorno ao hotel. Para quem quiser permanecer no Dubai Mall
e assistir ao espetáculo Dubai Fountain, um show de água, música e luzes que acontece na base do shopping center a partir das
18h, o retorno ao hotel será por contra própria.
Dubai / Safári no deserto / Dubai

3

Café da manhã* Dia de excursão iniciando com um passeio de barco por Dubai Marina, bairro à beira-mar com uma bela orla
repleta de cafés e restaurantes, e parada para foto do Ain Dubai, a maior roda-gigante do mundo. Prosseguimento para o
observatório The View, de onde se tem uma vista espetacular da ilha em formato de palmeira, The Palm Islands, localizado na
área costeira de Jumeirah. Retorno ao hotel. Às 15horas, partida para um safári no deserto para assistir a um magnífico pôr do
sol do alto de uma duna. Prosseguimento para o acampamento beduíno onde haverá uma tradicional recepção árabe. Jantar
com show de dança do ventre incluso.
Dubai
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Café da manhã* Pela manhã, visita ao Museu do Futuro, um espetacular edifício futurista em formato de anel com inscrições de
versos em árabe que faz uso das mais recentes tecnologias de realidade virtual e aumentada, análise de dados, inteligência
artificial e interação entre máquinas e humanos. Há exposições que explicam como a tecnologia pode evoluir nos próximos 20
anos. Período da tarde reservado para coleta de material para exame de teste RT-PCR (laudo negativo necessário para entrada
em Abu Dhabi). Final da tarde, saída para um cruzeiro com jantar e assistir ao espetáculo aquático La Perle by Dragone, que
mistura performances artísticas imersivas, acrobacias aéreas, efeitos visuais e tecnologia de ponta.
Nota: O tour cruzeiro + show La Perle será acompanhado somente por motorista falando inglês (sem guia).
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Dubai
Café da manhã* Dia livre. Sugestão: visita a Dubai Festival City Mall, onde se pode chegar caminhando.
Dubai / Abu Dhabi / Dubai

6

7

Café da manhã* Dia inteiro de passeio em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Visita à impressionante Mesquita
Sheikh Zayed e prosseguimento para conhecer Corniche Road, Heritage Village, passando pelo Emirates Palace e pelo circuito de
Yas Marina. Parada para almoço (não incluso) e, a seguir, visita ao Parque da Ferrari. Retorno para Dubai no final da tarde.
Dubai  ...
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em horário adequado, traslado ao aeroporto.
Hospedagem
HOTEL CROWNE PLAZA DUBAI FESTIVAL CITY
Ótima localização, próximo ao canal de Dubai, com incrível vista do horizonte da
cidade, quartos espaçosos, duas piscinas, WiFi gratuito e acesso direto ao
shopping Festival City Mall.
Refeições Inclusas
Café da manhã: 6

Almoço: --
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Jantar: 2

