DUBAI FUN 2017
(8 dias)
Saídas:
Roteiro:

15 de abril, 10 de junho, 2 de setembro e 28 de outubro.
Dubai, Abu Dhabi, Dubai.

1º Dia – São Paulo

[–,–,–]

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
21h00.
2º Dia – São Paulo / Dubai

[–,–,–]

Partida à 1h25, no voo Emirates 262, com destino a Dubai.
Chegada às 22h55, recepção e traslado ao hotel.
3º Dia – Dubai

[ C , – , J ]

Pela manhã, saída para meio dia de passeio pela cidade,
passando pela área de Bastakiya, parte antiga da cidade, e
visita ao museu Forte Al Fahidi. Continuaremos nosso passeio
na travessia do canal “Creek”, seguiremos ao mercado de
especiarias e de ouro, chegaremos à parte moderna da cidade,
atravessando a Avenida Sheikh Zayed, passando em frente ao
Burj Khalifa (maior prédio do mundo). Pararemos também na
Praia de Jumeira para fotos do grande Hotel Burj AlArab. Por
volta das 15h30, saída para um emocionante safári a bordo de
veículo 4×4 pelas dunas do deserto. Passagem por uma área
onde os camelos vivem em seu habitat natural, e depois
teremos tempo para passeio a camelo e ainda poderemos
admirar um magnífico pôr do sol. Chegada ao acampamento
beduíno com recepção tipicamente árabe, onde será possível
fotografar com os falcões, saborear doces, café e chá. Para
finalizar, teremos um típico churrasco árabe como jantar, além
da tradicional dança do ventre. Retorno ao hotel.
4º Dia – Dubai/ Abu Dhabi/ Dubai

[C,–,–]

Dia livre para atividades independentes. Sugerimos passeio
opcional ao IMG Worlds of Adventure. Trata-se do maior
parque temático indoor do mundo que conta com 4 áreas
temáticas: Marvel, com atrações baseadas nos ícones das
revistas em quadrinhos; o Lost Valley, com a temática do
mundo perdido dos dinossauros; Cartoon Network para as
crianças e o IMG Boulevard, que é a área de boas-vindas com
algumas atrações.
7º Dia – Dubai

[C,–,–]

Dia livre para atividades independentes. Sugerimos retorno ao
parque de sua preferência ou então um tour de compras pelas
principais lojas da cidade.
8º Dia – Dubai/ São Paulo

[C,–,–]

Traslado ao aeroporto de Dubai para embarque às 8h35, no
voo Emirates 261, com destino a São Paulo. Chegada às
16h30 e fim dos nossos serviços.
Observações:
• Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por
motivos de força maior, os passeios poderão ser substituídos
por outras atividades ou visitas a outros locais.
• Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso devido
a feriados, eventos e feiras que podem ocorrer na cidade/hotel
durante o período escolhido..

[C,A,–]

Saída com destino a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes
Unidos, com visita a Mesquita Sheikh Zayed, de construção
luxuosa e imponente, uma das maiores do mundo, feita com
mármore da Macedônia, ouro e cristais de Murano, depois
iremos a Heritage Village, onde encontramos uma recriação
da tradicional vida beduína. Passagem pela Corniche e visita
aos arredores do Emirates Palace Hotel, passando pela Yas
Island, onde está o famoso circuito de Fórmula 1. O almoço
será servido em restaurante dentro do Emirates Palace. Ao fim
do passeio, retorno ao hotel em Dubai.
5º Dia – Dubai

6º Dia – Dubai

[C,–,–]

Pela manhã saída para conhecer o mais novo complexo de
parques de Dubai, inaugurado no final de 2016, e que é um
labirinto de mega parques temáticos, tais como
o Motiongate®, o Bollywood Parks™ e o LEGOLAND°.
Você terá acesso ilimitado para explorar estes 3 parques
durante todo o dia.

Inclui:
•Passagem aérea, em classe econômica, com Emirates
Airlines: São Paulo/ Dubai/ São Paulo.
•Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
•Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas.
Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
•Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e
guia local falando português ou espanhol.
•Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos.
•Ingresso para o Dubai Parks – 1 Day Pass válido para os três
parques: Motiongate, o Bollywood Parks e o LEGOLAND.
•Seguro de viagem de 8 dias (válido até 75 anos, acima dessa
idade haverá adicional e/ou redução da cobertura).
Não inclui:
• Taxas aeroportuárias.
• Visto para os Emirados Árabes Unidos.
• Despesas com vistos e documentações.
• Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

Em acomodação dupla
US$ 2,590
Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 20 participantes

Suplemento single
US$ 490
Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 20 participantes

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Dubai

Noites

6

Hotel

Categoria

Hilton Garden Inn

standard

VOOS DO ROTEIRO
Voos

Origem

Destino

EK 262
EK 261

São Paulo
Dubai

Dubai
São
Paulo

Horário
de saída

Horário de
chegada

01h25
08h35

22h55
16h30

