
69 PANAVISIÓN

8   1.635 US $

Maldivas

habih

Dubai

HOTÉIS previstos ou similares

Dubái

Arabian Park *** arabianparkhotel.com

Towers Rotana **** rotana.com

Conrad ***** conraddubai.com

Maldivas

Adaaran Rannalhi *** adaaran.com

A. Hudhuran Fushi **** adaaran.com

Cocoon Resort ***** cocoonmaldives.com

 DATAS DE INICIO DUBÁI
 2018

Março 12 19 26

Abril 2 9 16 23 30

Maio 7 14 21 28

Junho 4 11 18 25

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septembro 3 10 17 24

Outubro 1 8 15 22 29

Novembro 5 12 19 26

Dezembro 3 10 17 24 31

 2019

Janeiro 7 14 21 28

Fevereiro 4 11 18 25

Março 4 11

T. Baixa T. Média  T. Alta  T. Extra

PREÇOS POR PESSOA US$ em quarto duplo

3*** 4**** 5*****

Com meia pensão. . . . . . . . 1.635 1.760 2.375

Spto. 24-31/12 y 7/1 . . . . . . 570 620 940

Spto. bungalow agua (4 noites) 715 995 995

Média Temporada . . . . . 115 280 –

Alta Temporada . . . . . . . 170 310 445

Temporada Extra . . . . . . 325 260 275

Taxa de cancel. sem despesas 30 30 30

DIA 1. (Segunda) DUBAI
Chegada, assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Terça) DUBAI: visita à cidade
Café da manhã. Hoje incluímos belas visitas 
para conhecer a cosmopolita cidade de Du-
bai. A cidade era originalmente uma parada
da rota comercial entre a Mesopotâmia e o
Vale do Indo e permaneceu assim até o século 
XIX, quando se tornou uma pequena cidade 
costeira. Para começar, vamos admirar uma
panorâmica do emblemático hotel Burj El 
Arab, o único hotel de 7 estrelas do mundo, 
construído sobre uma ilha artificial a 300 m da
costa. Seguiremos para a Mesquita de Jumei-
rah, com uma arquitetura impressionante e o 
complexo “Emirates Towers”, um dos edifícios 
mais altos do Oriente Médio e da Europa. Em
seguida, visitaremos o souk das especiarias, 
o mercado mais antigo de Dubai, uma mistura
de cheiros e cores que o farão voltar no tempo;
e o maior souk de ouro do mundo, onde se 
agrupam mais de 300 joalherias especializadas 
na venda de ouro, a preços bem convidativos. 
À tarde, contemplaremos os fabulosos projetos 
de construção que estão sendo realizados na 
cidade; Palm Island (a ilha da palmeira). Se-
guiremos para o deserto para fazer um safari
em veículos 4x4 que nos permitirá conhecer 
um mundo diferente, no qual você vai poder
desfrutar de uma experiência única viajando 
sobre as dunas de areia. A rota atravessa uma
paisagem espetacular, onde é comum ver fa-
zendas de camelos. Faremos uma pausa num
local onde poderemos apreciar a magia do pôr 
do sol. Você pode viver experiências únicas ao
passear pelo deserto montado em um camelo,
experimentar o narguilé aromático ou fazer uma 
tatuagem com henna. À noite, vamos saborear 
um jantar com os pratos típicos da deliciosa
gastronomia árabe, animado com um show de 
dança do ventre. (Durante o mês do Ramadã,
as danças não são permitidas). Retorno ao ho-
tel. Acomodação.

DIA 3. (Quarta) DUBAI 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma 
visita a Abu Dhabi, um dos principais pro-
dutores de petróleo do mundo. Capital dos
Emirados Árabes Unidos, considerada a Ma-
nhattan do Oriente Médio e o centro admi-
nistrativo do país. No caminho, passaremos 
por Jebel Ali e sua zona franca, o maior porto
artificial do mundo. Após a chegada a Abu 
Dhabi, visitaremos a Grande Mesquita Sheikh 
Zayed, a terceira maior mesquita do mundo,
que pode acomodar até 40 mil pessoas. Seu
nome homenageia seu fundador e primeiro 
presidente dos Emirados, Zayed bin Sultan
al Nahyan, cujo túmulo se encontra neste 
majestoso edifício. Almoço. Continuação 
para a orla marítima (corniche), de onde você 
pode admirar a ilha artificial “Lulu” e um pa-
norama espetacular de Abu Dhabi. Retorno 
para Dubai. À noite, vamos desfrutar de um 
jantar a bordo de um Dhow, um barco de 
madeira tradicional, navegando pelo Creek. 
Acomodação. 

DIA 4. (Quinta). DUBAI - MALDIVAS
No horário programado, traslado ao aeroporto 
de Dubai para embarcar no voo regular com 
destino às Maldivas (voo não incluso). Che-
gada, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel em lancha rápida. Acomodação.

DIA 5. ao 7. (Sexta - Domingo) MALDIVAS
Estadia com sistema tudo incluso (só para
cat. 3 e 4*). Dias livres para descansar, curtir
a praia, o sol e as instalações do hotel. Este é 
o lugar perfeito para você relaxar à beira-mar
e assistir ao pôr do sol com um coquetel nas
mãos. Uma maravilha geográfica com milha-
res de peixinhos coloridos nadando entre os 
corais, bem pertinho de você.

DIA 8. (Segunda) MALDIVAS
Café da manhã. No horário programado 
traslado ao aeroporto das Maldivas. Fim da 
viagem e de nossos serviços.

Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa,
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  ............................... 3 d / 2 n desde 290 $

Lisboa ................................. 3 d / 2 n desde 410 $

Andalucía y Toledo............. 5 d / 4 n desde 800 $

PRE O POST VIAJE

DUBAI E MALDIVAS

 8 REFEIÇÕES

D58 Início Cairo - Fim Cairo

INCLUÍDO NO TOUR

Traslados: nos aeroportos e hotéis 
de: Dubai e Maldivas.

Refeições incluídas:
Dubai: 1 jantar no deserto e 1 jantar
Dhow.
Maldivas: Tudo Incluso para cat. 3 e
4*, meia pensão para o hotel Cocoon
Resort. Consultar suplementos PC na 
seção de preços.

Guia acompanhante local e
assistência em espanhol durante as
excursões em Dubai. Os traslados em 
Dubai, Maldivas e o safari são feitos
com motorista falando inglês.

Estadia em Hotéis: 3 noites de
acomodação em Dubai e 4 noites nas
Maldivas, em quarto duplo

Visitas incluídas na viagem:
Visita panorâmica em Dubai,
Mesquita Jumeirah,
Museu de Dubai
Souk de Ouro e das Especiarias.

Seguro de viagem Mapfre 
Asistencia.

NOTAS

-
pre respeitando o conteúdo das mesmas.

as Maldivas é gratuito. O passaporte não deve
ter nenhum carimbo ou visto de Israel.

modificar seus preços no momento da confir-
mação, o que pode afetar o preço final da sua 
reserva.

regular compartilhado.

21/8-25/8), serviço de álcool ou shows não 
são permitidos em qualquer lugar do país.

As mesmas devem ser pagas diretamente nos
hotéis: 6 dólares por quarto/noite nos hotéis 5*, 
4 dólares nos hotéis 4*, e 3 dólares nos hotéis 
3*.

-
vas.

com guia falando inglês.

contratação especiais muito estritas:

Cancelamentos entre 31 e 21 dias antes da saída,
25%

Cancelamentos entre 20 e 10 dias antes da saída,
50%

saída, 100% do valor total da viagem.


