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Mais uma vez a Valeverde, líder em mercado de produtos para adolescentes no Pará, inova e lança com
exclusividade, uma excursão sensacional, exótica e inesquecível !!!
Um roteiro completo, com muita diversão, cultura e uma paisagem de tirar o fôlego: as moderníssimas cidades
futuristas, um oásis cosmopolita e também o deserto dos Emirados Árabes. Não perca essa viagem inesquecível.
Vem com a gente curtir a #amelhorviagemever

1º dia – Belém/Dubai

Preparados para essa viagem incrível? Só a Valeverde leva você pra um dos destinos mais exóticos do planeta: a moderníssima
DUBAI, uma paisagem urbana futurista localizado nos Emirados Árabes. Uma cidade de superlativos que vem investindo no turismo
para jovens! Você vai amar! Comparecimento no aeroporto para embarque (vôos e cia aérea a informar). Pernoite no avião.

2º dia – Dubai

Chegada prevista em Dubai. Traslado e acomodação no hotel.

3º dia – Dubai – City tour com Burj Khalifa
Hoje faremos um city tour para descobrir a cidade tradicional de comerciantes e Dubai moderno, visitando a “Palm Jumeirah”
apelidado de oitava maravilha do mundo, o Atlantis Hotel, os palácios da família governante de Dubai, Forte Al Fahidi, o icônico
hotel Burj Al Arab, com uma parada em frente ao hotel para fotos. Faremos também uma visita ao famoso souk de ouro e
especiarias, onde as pechinchas esperam por você. Sua próxima parada é em uma loja de souvenirs onde você terá tempo de
comprar antiguidades, lembranças, artes e artesanato. Para finalizar o dia, iremos à famosa Torre Burj Khalifa, o edifício mais alto
do mundo onde iremos subir no fim da tarde pra ver o por do sol do andar 124 e 125, e teremos vistas deslumbrantes do Golfo ao
deserto da Arábia sobre essa estrutura espetacular. Jantar incluso no hotel.

4º dia – Dubai – Parque temático: IMG Worlds of Adventure
Dia inteiro no IMG Worlds of Adventure, o primeiro destino de entretenimento com mega temática do Dubai, prometendo aos
visitantes de todo o mundo, a emoção de quatro zonas épicas de aventura num único local. Duas das quatro zonas representam
renomadas marcas globais, Cartoon Network e MARVEL, enquanto a IMG Boulevard e as zonas de Lost Valley e Dinosaur Adventure
são conceitos originais criados pelo Grupo IMG. O IMG Worlds of Adventure é o maior destino de entretenimento com tema interno
com temperatura controlada do mundo, cobrindo uma área superior a 1,5 milhões de pés quadrados. Com a capacidade de receber
mais de 20.000 visitantes por dia, o destino conta com uma variedade única de montanhas-russas, passeios emocionantes e
atrações arrepiantes com base em personagens populares do Cartoon Network, os icônicos Super Heróis MARVEL e dinossauros
arrepiantes. Além disso, o destino é o lar de inúmeros pioneiros do mundo, uma variedade de lojas de varejo temáticas, restaurantes
exclusivos e um cinema de última geração de 12 telas. Retorno ao fim do dia e jantar incluso no hotel

5º dia – Dubai – Parques temáticos: Dubai parks and Resorts / Abu Dhabi
Hoje é dia de ir ao complexo de entretenimento “Dubai parks and resorts” para visita do parque temáticos MOTIONGATE e
LEGOLAND. O melhor entretenimento da marca de três dos maiores e mais bem-sucedidos estúdios cinematográficos de Hollywood
- DreamWorks Animation, Columbia Pictures e Lionsgate - completa sua visita a um mundo de inovação e narração criativa visitando
o parque temático Motiongate ™ Dubai. Na Legoland® Dubai você vai se divertir no parque interativo com mais de 40 passeios
temáticos, LEGO®, shows, experiências de construção e atrações. Continuação até Abu Dhabi. Chegada, alojamento e jantar
incluso no hotel.
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6º dia – Abu Dhabi – City tour com Louvre e Masdar city
A capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, está entre os maiores produtores mundiais de petróleo e uma das cidades mais
ricas do Oriente Médio. Visitaremos vários pontos turísticos da cidade como: a deslumbrante Mesquita Sheikh Zayed para uma
parada fotográfica, a Heritage Village para observar os beduínos em suas oficinas, faremos também um passeio panorâmico ao
longo da Riviera em Abu Dhabi Corniche, passando pelos intrigantes pontos turísticos da capital conhecida por seus arranha-céus,
palácios e vilas. Almoço incluso. Também hoje teremos um pouquinho de cultura, com a visita ao Museu du Louvre de Abu Dhabi,
o primeiro museu do mundo árabe a retraçar 3.000 anos de história da humanidade, através de suas diferentes culturas e
civilizações. Jantar incluso no hotel.

7º dia – Abu Dhabi – Parques temáticos: Ferrari World e Warner Bros
O dia começa com a visita ao Ferrari World Abu Dhabi, criado em homenagem à paixão, herança, excelência, inovação e
desempenho da Ferrari. Cada área e atração no Parque traz à vida uma parte diferente da história da Ferrari, do Cinema Maranello
com seu filme sobre Enzo Ferrari e Fórmula Rossa capturando a velocidade, a força e a liberdade de um carro de F1 ™. A Farah
Experiences foi determinada e apaixonada não só por apresentar o melhor da marca Ferrari, mas por proporcionar às pessoas de
todas as idades a mais excitante experiência em parques temáticos do Oriente Médio.
Continuaremos para um dos maiores parques temáticos indoor totalmente climatizados do mundo, o Warner Bros. World™ Abu
Dhabi, que reúne todos os personagens legendários do estúdio sob o mesmo teto. Do Super-Homem a Batman e Mulher-Maravilha
a adoradas estrelas dos desenhos animados como Bugs Bunny, Scooby-Doo e Fred Flintstone, e muitos outros estão presentes no
parque temático de 1,65 milhões de pés quadrados com 29 binquedos de última geração, atrações interativas para toda a família,
entretenimento ao vivo exclusivo, várias opções de restaurantes e lojas exclusivas. A experiência mágica começa assim que os
visitantes passam através do escudo da Warner Bros. e são transportados para diferentes mundos de ação, aventura e
excentricidade nas seis terras imersivas do parque. Cada portal, com seus cenários pitorescos e restaurantes com temas autênticos,
é exatamente como você imaginou esses encantadores Warner Bros. Worlds. Jantar incluso no hotel.

8º dia – Abu Dhabi / Dubai - Desert safari
Traslado para Dubai. Acomodação no hotel. À tarde, sairemos para o Desert Safari, um passeio que começa com uma inesquecível
viagem de montanha-russa no deserto, percorrendo as magníficas dunas de areia. Em meio a toda a diversão e ação, paramos
para fotos enquanto nos dirigimos para a fazenda de camelos de Ali para uma breve visita. Depois disso, seguimos em direção ao
nosso acampamento com uma parada no caminho para experimentar um pôr do sol memorável no deserto. Uma recepção
tradicional aguarda nossos hóspedes com café árabe, e chá e datas, enquanto o fogo de carvão e o forno tradicional é aceso em
preparação para o nosso jantar. Tire um tempo para relaxar em nossas barracas árabes mobiliadas com tapetes e travesseiros para
o seu conforto ou relaxe junto à fogueira. Faça uma tatuagem de henna ou experimente um inesquecível passeio de camelo
enquanto esperamos pelo destaque da noite, que inclui um show de dança de Tannoura e uma apresentação exótica de barriga ao
ritmo rítmico da Arábia. Nossa noite termina com uma deliciosa refeição de churrasco de três pratos com uma variedade de carnes
e saladas servidas sob os céus estrelados, acompanhados por autêntica música árabe. Depois do jantar incluso retorno para
Dubai.

9º dia – Dubai – Mall of Emirates com Ski Dubai
Hoje visitaremos o gigantesco Mall of the Emirates que fez sucesso instantâneo desde a sua inauguração. Há um complexo de
cinema Cinestar, uma enorme área de jogos, uma galeria completa com pistas de bowling e, claro, uma grande variedade de lojas.
Entre elas, as favoritas: Borders, Debenhams, Zara e Harvey Nichols. Para orçamentos mais comedidos há lojas como a H&M e
Phat Farm, enquanto a Via Rodeo tem lojas como a Versace, D&G, Ferragamo, entre outras. E ainda, a maior atração do shopping
é o Ski Dubai, uma das maiores atrações turísticas nos E.A.U. um super parque de neve indoor que permite aos visitantes fazer ski,
snowboarding, ir em vários tobogãs ou simplesmente curtir brincadeiras com bolas de neve. Jantar incluso no hotel.

10º dia – Dubai – Atlantis Aquaventure Waterpark
Hoje vamos aliviar o calor seco do deserto indo ao parque aquático: Atlantis Aquaventure Waterpark que tem os melhores passeios
de montanha-russa dágua, passeios no “lazy river”, piscinas com jatos, piscinas de ondas, diversos restaurantes e cabanas, enfim
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diversas atrações aquáticas, além de uma grande praia privada para convidados ao longo da Ilha Palm Jumeirah. O parque aquático
fica bem ao lado do Atlantis Resort, logo abaixo da estação de monotrilho Palm Jumeirah e tem mais de 18 hectares de piscinas.
Dia inteiro no parque e depois retorno ao hotel para jantar incluso.

11º dia – Dubai – Dia livre

Dia inteiro de diversão no hotel ou realização de opcionais. Jantar incluso no hotel.

12º dia – Dubai....

Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Belém. Pernoite à bordo e conexões a informar. Chegada prevista em Belém
e final dessa inesquecível viagem!!!
“N” Motivos para escolher a Valeverde:
✓ Roteiro EXCLUSIVO – Só a Valeverde tem, elaborado por quem realmente entende, incluindo as principais atrações, sem perder nenhum detalhe
da cultura e lazer de cada destino.
✓ A certeza de aproveitar ao máximo sua viagem, em função do acompanhamento incansável de nossos “Dream Makers” (Monitores),
treinados para lhe oferecer o melhor de cada local.
✓ Assistência completa, pré-viagem, aos passageiros e responsáveis, com informações através de site, whats app e reuniões.
✓ E o principal: A qualidade e o “know how” de uma empresa com mais de 30 anos, líder de mercado em produtos para Adolescentes, reconhecida
por priorizar a SEGURANÇA de todos os passageiros, principalmente menores de idade, público alvo deste roteiro.

NOSSOS PREÇOS INCLUEM:
- Passagem aérea Belém/Dubai/Belém em classe econômica em vôos com escalas e conexões a informar.
- 10 nts de hospedagem (7 noites em Dubai e 3 em Abu Dhabi) em hotel categoria 4/5* com café da manhã incluso.
- 10 refeições inclusas: 8 jantares no hotel + 1 jantar no tour Desert Safari e 1 almoço em Abu Dhabi
- City tour em Dubai e Abu Dhabi
- Ingressos e traslados privativos, para: IMG World, Dubai Parks (Legoland + Motiongate) + Ferrari World + Warner Bros + Aquaventure Waterpark
- Entrada para o Ski Dubai
- Entrada para o Burj Khalifa
- Tour Desert Safari
- Seguro de viagem com as seguintes coberturas (não se aplica a gestantes e maiores de 75 anos) :
•
Assistência médica por acidentes ou enfermidades não preexistentes com cobertura mínima de U$ 50.000,00
•
Odontologia de urgência – U$ 300.00 (até U$ 150 por dente)
•
Medicamentos (assistências ambulatoriais) – até U$ 500.00
•
Obs: Disponível seguro com coberturas superiores – fale com seu consultor de viagens
- Kit de viagem (camisetas com material confortável, fácil de lavar, com filtro UV + pochete + mochila etc...)
- Acompanhamento ESPECIALIZADO durante todo o percurso de DREAM MAKER Valeverde.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
-

Taxas de embarque (pagamento no ato da inscrição)
Documentação (Passaporte, Visto, etc);
Bebidas durante as refeições inclusas
Taxas de turismo pagas no local
Excesso de bagagem;
Passeios opcionais;
Enfim, todo e qualquer extra de caráter pessoal e que não esteja expressamente indicado como incluído no programa.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
•
•
•

O número mínimo de passageiros, para garantir a saída de cada grupo é de 20 pessoas. Caso esse número não seja atingido, a operação
poderá ser mantida, de acordo com o desejo dos clientes inscritos, porém, com o pagamento da diferença de recotização para a nova
quantidade de passageiros.
A ordem das visitas do roteiro poderá ser modificada, sem aviso prévio, para melhor aproveitamento da excursão, sem prejuízo dos serviços
adquiridos.
Este tour tem como público alvo, passageiros jovens com idade entre 14 anos e 25 anos, portanto nossa operação é feita visando
maximizar o lazer e a segurança dos jovens. Desta forma, torna-se obrigatório e indispensável o uso das camisas do grupo durante toda a
viagem, inclusive para os adultos que desejarem se integrar a excursão.
Menores acompanhados de adultos, inscritos em um de nossas excursões, serão acomodados em grupos específicos para famílias, sempre
que possível, à critério da coordenação.

Acomodações disponíveis:
•
Para passageiros que se inscrevem individualmente e optam por acomodação dupla a compartir, a acomodação final do passageiro só será
definida quando o grupo estiver fechado ou a 30 dias do início da viagem. Eventuais diferenças de preços, decorrentes da diferença entre a
acomodação solicitada e a efetiva, deverão ser pagas antes da viagem.
•
As datas de saída publicadas podem ser alteradas, em função da efetiva confirmação das vagas aéreas pela companhia aérea

