Exótica Dubai com Abu Dhabi
13 a 21 Abril/2019 – 9 dias

1º dia – 13 Abril – Sábado – Belém /São Paulo / Dubai

Em horário determinado, apresentação no aeroporto de Belém, para embarque com destino a Dubai, conexão em São
Paulo ou Rio. Pernoite a bordo.

2º dia – 14 Abril – Domingo - Dubai

Chegada prevista em Dubai à noite. Assistência e transporte para o hotel. Hospedagem.

3º dia – 15 Abril – 2ª feira - Dubai

Após o café da manhã e em horário à combinar, saída para a visita da cidade. Um perfeito contraste entre o antigo e o
moderno, com visita ao mercado de especiarias e ao mercado do ouro. Passagem do Canal Creek por ABRA e visita ao
Museu de Dubai. Continuação pela Jumeira Drive, passando pela Mesquita de Jumeriah. Parada para fotos do hotel Burj
Al Arab. Saída pela Jumeirah Palm Island. O tour termina no Dubai Mall (maior shopping do mundo) onde poderá ter um
tempo livre para compras e fotografar a maior torre do mundo - Burj Khalifa (subida não incluída). Tarde Livre. À noite,
desfrute de um memorável passeio de "Bateaux Dubai" incluso. A bordo será servido um jantar buffet com pratos
continentais e orientais (welcome drink à chegada, bebidas não incluídas). Vislumbre Dubai à noite. Regresso ao hotel e
hospedagem.

4º dia – 16 Abril – 3ª feira - Dubai
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, partida para uma das excursões mais populares! A bordo de um veículo 4 x 4
percorrerá as fantásticas dunas do deserto. Terá oportunidade de tirar fotos destas belas paisagens e principalmente no
final do dia, ao esplendoroso pôr-do-sol no deserto árabe. Depois do sol desaparecer por detrás das dunas de areia
dourada, continuação para o Camp Desert Safari, para jantar incluso. Depois da refeição, poderá admirar a dançarina
que mostrará a arte milenar da dança do ventre. Possibilidade de fazer uma pintura de henna nas suas mãos (incluído).
Regresso à cidade do Dubai. Hospedagem.

5º dia – 17 Abril – 4ª feira - Dubai / Abu Dhabi

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente dedicado a explorar a "Manhattan do Médio Oriente", que fica somente a duas
horas do Dubai. Poderá ver o maior porto do mundo - Jebel Ali. Admire a terceira maior mesquita do mundo, a Mesquita
de Sheikh Zayed. Continuação pela ponte Al Maqta e passagem pela área mais rica de Abu Dhabi onde se localizam os
Ministérios. Continuação pela estrada Corniche com parada para fotos no Emirates Palace Hotel. Passaremos pela ilha
YAS, onde se encontra o parque temático da Ferrari, um dos maiores do mundo, para observar por fora o circuito onde
se realiza a Formula 1 - circuito YAS. Hospedagem em Abu Dhabi.

6º dia – 18 Abril – 5ª feira - Abu Dhabi

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.

7º dia – 19 Abril – 6ª feira - Abu Dhabi / Dubai
Café da manhã. Hoje visitaremos o "Ferrari World", o parque temático da Ferrari e uma das principais atrações de Abu
Dhabi, o destaque fica por sua grande cobertura vermelha com design arrojado. Construído ao lado do majestoso
circuito de Fórmula 1, possui atrações inspiradas no mundo da Ferrari como o museu e a montanha russa mais
rápida do mundo: a “Formula Rossa”, que atinge a velocidade de 240 km/h em 4.8 segundos. Localizado na Yas
Island, o complexo reúne ainda um parque aquático, campo de golfe, canais artificiais, marinas, vários hotéis e a
pista de corrida Retorno a Dubai e hospedagem.
8º dia – 20 Abril – Sábado - Dubai

Hospedagem em regime de alojamento e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Como opcional sugerimos
uma visita a Sharjah, o terceiro maior emirado e declarada capital cultural dos Emirados Árabes pela Unesco. Lá
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veremos suas lindas mesquitas com cúpulas em lindos jardins arborizados, lagos artificiais e visitaremos a
encantadora Heritage Área, que inclui: o Museu da Civilização e Arte Islâmica, com acervo que vai desde manuscritos
árabes a artefatos arqueológicos. Veremos a Bait Al Naboodah, habitada datada de 1845, típica da tradicional
arquitetura islâmica; Al Arsa Souk, o mercado mais antigo dos emirados; Blue Souk, com 600 lojas que oferecem
produtos indianos, iranianos, nepaleses e paquistaneses e o Qanat Al Qasba, um grande complexo de lazer com
diversificado entretenimento e a grande roda gigante – Eye of the Emirates.

9º dia – 21 Abril – Domingo – Dubai / São Paulo / Belém

Café da manhã no hotel e transporte ao aeroporto para embarque com destino a Belém. Conexão em São Paulo. Chegada
e fim de nossos serviços.

Serviços inclusos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe econômica no trecho Belém/Dubai/Belém em vôos e conexões a definir
Taxas de embarque
05 noites de hospedagem em Dubai em hotel cat.5* com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Abu Dhabi em hotel cat 5* com café da manhã;
Traslados aeroporto / hotel / aeroporto;
Safari nas Dunas do Deserto com jantar e assistência em inglês;
Jantar a bordo no Bateaux Dubai com assistência em inglês;
Meio dia de visita em Dubai (antigo e moderno) com guia falando português ou espanhol;
Visita de dia inteiro a Abu Dhabi + almoço com guia falando português ou espanhol;
Ingresso para o Ferrari World;
Entrada nos monumentos descritos no itinerário.
Grupo privativo e acompanhamento de guia Valeverde a partir de Belém para grupo acima de 20 pessoas
Em caso do grupo não atingir o número de participante (20), esse roteiro será operado a partir de 6 pessoas com
acompanhamento de guia local em regime de traslados e passeios regulares.

Serviços não inclusos:
•
•
•
•

Opcionais descritos no roteiro e outros que possam surgir no destino.
Alimentação não especificada como “inclusa”
Documentação
Outros que não estejam especificados como “incluso” no roteiro

Documentação necessária:
•
•

Passaporte com validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país e 3 folhas em branco para
controle da imigração local.
Desde 3 Jun/18 não é mais necessário visto para os Emirados Árabes para brasileiros.

Obs: A documentação necessária para a entrada no país é de inteira e única responsabilidade dos passageiros.

