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4 dias
DESDE

320$
DATAS DE INICIO

Quintas, Sextas, Domingos e
Segundas**
De 01/Abr/2018 a 31/Mar/2019

I M P O R T A N T E

** O itinerário publicado se-corresponde
com as saídas em quintas e domingos.
As saídas em sextas e segundas cambiam
a ordem das visitas (HD Dubai + Jantar
Dhow no dia 02 e excursão 4x4 no dia 03).

• No Dubai o serviço de assistência
falando espanhol nos traslados e nas
excursões pelo deserto e pelo cruzeiro do Dhow está incluindo sempre
que os guias que fala espanhol estejam disponíveis. Caso contrário a
assistência destes serviços será em
inglês.
• Durante o mês do Ramadã no haverá
espetáculo de Dança do Ventre.
• Favor enviem a cópia do passaporte
para a confirmação da reserva.

HOTÉIS PREVISTOS
Dubai
CIDADE OPÇÃO

HOTEL

Dubai A-Cat.3*

Citymax Bur Dubai

B-Cat.4

Somewhere Tecom
Holiday INN Al Barsha

C-Cat.4*

Novotel DCC
Copthorne

STD

D-Cat.5* Asiana Dubai
Crowne Plaza SZR

O PREÇO INCLUI
• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto com assistência de fala inglesa.
• 3 Noites em regime de hospedagem e café da manhã buffet.
• Transporte durante as visitas indicadas.
• Visite meio-dia no Dubai com guia
de fala espanhola.
• Safari pelo deserto com jantar e
transporte (chofer de fala inglesa).
• Jantar e cruzeiro em barco Dhow
com traslados (chófer fala Inglesa).
• Entradas onde se indica.
• Assistências fala espanhola no traslado de chegada, Cruzeiro Dhow e
Safari pelo deserto sempre que seja
possível e estejam disponíveis.
• Seguro de viagem.
O PREÇO NÃO INCLUI
• Visto do Dubai.
• Qualquer outro tipo de almoço que
não esteja indicado no itinerário.
• Despesas extra pessoais.
• Gorjetas para guia e condutor.
• Taxas de hospedagem. Pago direito
pelo cliente ao hotel. Aproximado
liquido por pessoa e noite:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD
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Dubai em 4 dias
DIA 01 - DUBAI
Chegadaao aeroporto de Dubai.
Traslado ao hotel. Hospedagem.
DIA 02 - DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela
tarde, sobre as 15:00-15:30 horas
efetuaremos nossa excursão mais

popular, os Land Cruisers (6 pessoas
por veículo) lhe levarão a um passeio
emocionante pelas dunas fantásticas.
Uma vez que o sol desaparece, atrás
das dunas de areia dourada, iremos ao
nosso Campo no Deserto. Depois de
repôr forças com este suntuoso jantar,
uma bailarina lhe mostrará a antiga arte

Saídas garantidas mínimo 2 pax (Consultem suplemento 1 pax viajando sozinho)
PREÇOS POR PESSOA EM USD

Em duplo/triplo
Supl. Single
Em duplo/triplo
Supl. Single
En doble/triple
Supl. Single

Opção “A” Opção “B” Opção “C” Opção “D”
Cat. 3*
Cat. 4*Std
Cat. 4*
Cat. 5*

01-30/Abr
340
370
420
160
215
250
15/May-10/Jun + 18/Jun-18/Ago + 28/Ago-15/Set
320
345
360
185
230
275
Resto de datas (Exceto feiras e fim do ano)
355
395
425
185
230
275

500
315
405
355
500
355

Suplemento por pessoa e noite para as reservas que coincidam com as datas de feira indicadas abaixo. *
Em duplo/triplo
Tramite de Visto (Liquido) (1)
Suplemento Fim de Ano (28/Dez-03/Jan) (2)

40
55
Outros suplementos:

55

66

100
On Request

(1) Para o processamento do visto é necessário receber informações completas sobre os passaportes dos clientes
mais de 2 semanas antes da chegada no Dubai. Com menos de 2 semanas não garantimos que possa ser realizado.
(2) O suplemento de Fim do Ano será aplicável nas saídas que, durante a estadia total, coincida com qualquer das
datas indicadas.

da Dança do Ventre. A descida por areia
e a pintura com Henna, também estão
incluídos. No fim, retorno a Dubai e
hospedagem.
DIA 03 – DUBAI
Café da manhã. Pelas 09:00 Hrs
começaremos a de visita médio dia
da cidade de aprox. 4 horas de duração
incluíndo transporte, guia turístico
multilíngue e entradas. O Tour começa
em Deira e passaremos pelo Souk das
especiarias. Atravessaremos el Canal
y visitaremos el Museu de Dubai. Mais
tarde nossa rota continuará pela estrada
de Jumeira, e pelo Mosque de Jumeriah,
parada programada para fazer fotos
no Burj ao ÁRABE. Visita de MEDINAT
Jumeira e continuação até à ilha de
Palmeira Jumeirah. Tempo livre no
Dubai Mall. Retorno ao hotel e tempo
livre até as 19.00 horas onde sairemos
para embarcar no cruzeiro em Dhow
(barco de madeira tradicional). O jantar
buffet é composto por uma seleção de
pratos árabes, e bebidas não alcoólicas.
Retorno ao hotel e hospedagem.
DIA 04 – DUBAI – CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã. À hora indicada
traslado de saída ao aeroporto. Fim dos
nossos serviços.

*FEIRAS EM DUBAI: NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DESTE MANUAL, AS DATAS DE FEIRA EM DUBAI:
Feira GITEX: 14 -18/Out
Feira AIR SHOW: 11-16/Nov
Feira BIG 5: 25-30/Nov

Feira ARAB HEALTH: Janeiro 2019 (Data a confirmar)
Feira GULF FOOD: Fevereiro 2019 (Data confirmar)

Estas datas de feira podem sofrer variação. Em nossa web site iremos publicando os câmbios que tenham para sua consulta.

EX TREMO ORIENTE E OUTR AS CULTUR AS • 2018 -2019

CIRCUITOS POR DUBAI E COMBINADOS

