
58 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - EMIRATOS ÁRABES
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Dubai. Noite a bordo.

DIA 2. DUBAI
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel em Dubai. Alojamento

DIA 3. DUBAI
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica de 
Dubai, vamos contemplar o emblemático hotel Burj 
El Arab, a mesquita de Jumeirah (pelo exterior), a 
mais importante em Dubai por sua arquitetura im-
pressionante. A seguir, visita ao Museu de Dubai (en-
trada incluída), para posteriormente, embarcar no 
tradicional barco aberto (bilhete incluso) para ir ao 
mercado da espécie, souk o mais antigo da cidade e 
o maior mercado comercial do mundo, onde mais de 
300 estão agrupadas joalherias especializadas em 
vender ouro a preços muito baixos atraente. Almoço 
no restaurante. Tarde livre. Excursão opcional ao Burj 
Khalifa, com subida ao 124º andar e luz e som show 
de fontes dançantes em Dubai Mall - Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 4. DUBAI - safári 4x4 no deserto
Buffet de café da manhã. Manhã livre. Possibilidade 
de participar em um tour de compras no Emirates 
Mall com nosso guia acompanhante. Almoço no 
restaurante. À tarde, iremos em direção ao deserto 
para realizar um safári em veículos 4x4 guiados por 
motoristas especialistas, onde eles vão desfrutar de 
uma experiência única viajando nas dunas de areia. 
Jantar no deserto, que inclui os pratos típicos da 
gastronomia Árabe, animado com show de dança 
do ventre (durante feriados islâmicos, eles não são 
permitidos). Volte para o hotel. Hospedagem.

DIA 5. DUBAI - AL AIN - DUBAI  
(excursão de um dia completo)
Buffet de café da manhã Excursão incluída para Al 
Ain, ligue cidade jardim, verdadeiro oásis no meio do 
deserto, onde conheceremos seu museu, o mercado 
de camelos (entrada incluída), a montanha Jebel 

Hafeet ea Jardins Hilio (entrada incluída). Almoço no 
restaurante. Retorno à Dubai, jantar no hotel e hos-
pedagem. Se desejar, participe de um jantar opcio-
nal no típico Dhow boat, enquanto este navega pela 
marinha.

DIA 6. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI  
(excursão de um dia completo)
Buffet de café da manhã Em seguida, iremos para 
Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, con-
siderada a Manhattan do Oriente Médio e o centro 
administrativo do país. Vamos visitar a Grande Mes-
quita de Sheikh Zayed (entrada incluída) (decorada 
com grande quantidade de pedras semipreciosas), 
terceira maior mesquita do mundo. Nós vamos ad-
mirar o Ferrari Park (entrada não incluída), na Yas 
Island. Almoço no restaurante. Continuaremos em 
direção ao Passeio Marítimo (corniche), de onde 
você pode admirar a ilha artificial de “Lulu” e um pa-
norama espetacular de Abu Dhabi. Retorno à Dubai. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. DUBAI - Emirados de Sharjah e Ajman  
(Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã Visita incluída ao Emirado 
de Sharjah, localizado a apenas 30 minutos do cen-
tro Dubai, o único emirado que tem costas tanto no 
golfo Pérsico como no Golfo de Omã. Vamos visitar o
Museu da Civilização Islâmica (entrada incluída), seu 
passeio conhecido como “la Corniche” e o Zocos de 
oro e Al Arsa. Almoço no restaurante. À tarde, conhe-
ceremos o menor emirado, Ajman, (250 quilômetros 
quadrados), que tem uma tradição marítima histó-
rica. Retorno para Dubai. Jantar no hotel e hospe-
dagem.

DIA 8. DUBAI
Dia livre em Dubai para percorrer esta incrível ci-
dade ou fazer algumas compras. Pensão completa 
incluído.

DIA 9. EMIRADOS ÁRABES
De madrugada, traslado ao aeroporto. Fim da viagem 
e dos nossos serviços.

DUBAI E EMIRADOS ÁRABES
Dubai, Al Ain, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panoramas de Dubai, Al Ain, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman.

• Safári 4x4 no deserto.

• Visitas ao mercado de camelos.

• Tour de compras no Emirates Mall.

• Museu de Dubai.

• Passeio no barco tradicional aberto.

Hotéis previstos o similares

Dubái Donatello Hotel Al Barsha  4**** Ciudad

Não incluído no roteiro

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjetas para garçons, maleteiros, chofer e guias

Abu Dhabi

Ajman
Sharjah

Al Ain
Dubái

Mezquita Sheikh Zayed (Abu Dhabi)

Fechas de salida

Maio 5 12

Setembro 15 29

Outubro 7 13 20 27

Novembro 4 11 18

n T. Baja  n T. Alta

9  dias  ... a partir de  1.010 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 950

Spto. Hab. indivíduo Maio-Sep. ................ 530

Spto. Hab. indivíduo Out-Nov. .................. 525

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 6 cafés da manhã, 6 almoços e 6 
jantares (inclui 1 / 3lt de água durante as re-
feições).

• Excursões de dia inteiro: 
Visita ao Emirado de Al Ain e Mercado dos 
Camelos, Visita de Abu Dhabi, Mesquita Sheikh 
Zayed, Passeio Marítimo. Excursão aos Emira-
dos de Sharjah e Ajman.

• Outras visitas e excursões:  
Visão geral de Dubai com guia local. Safari pelas 
dunas do deserto em veículos 4x4. Tour de 
compras no shopping Emirates.

• Entradas incluídas:  
Museu de Dubai. Grande Mesquita de Sheikh 
Zayed em Abu Dhabi. 
Museu da civilização islâmica. Al Ain Museum e 
mercado de camelos.

• Taxas turísticas nos Emirados Árabes.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
permissões da cidade (dependendo do número 
de participantes da viagem).

• Seguro de viagem.

Notas de interesse

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• Visto: você deverá verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem. Não deve não 
aparece selo de Israel.

• Por razões de disponibilidade, recomendamos que o 
tour opcional do Burj Khalifa (subida até plt.124) seja 
contratado no momento da formalização da reserva. 
Preço líquido por pessoa $ 78.
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com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


