Corniche de Abu Dhabi
Mesquita Sheikh Zayed

Burj Khalifa

Safári no deserto

2018

DESTAQUES DO ROTEIRO:

MIRAGENS DE DUBAI

CITY TOUR EM DUBAI
Neste city tour de meio dia você percorrerá os principais
pontos turístico de Dubai como o Palácio do Sheikh (parte
exterior), mercado de especiarias e ouro, o Burj Khalifa
(sem subir) e parada para fotos do hotel Burj al Arab.

SAFÁRI NO DESERTO COM JANTAR
Emocionante safári a bordo de veículo 4x4 pelas dunas do
deserto, passando pela área onde veremos o habitat
natural dos camelos e poderemos apreciar o magnifico pôr
do sol. Chegaremos ao acampamento beduíno com
recepção tipicamente árabe, onde será possível fotografar
com os falcões, saborear doces e chás. Para finalizar,
teremos um típico churrasco árabe como jantar, além da
tradicional dança do ventre.

MESQUITA SHEIKH ZAYED
É uma belíssima obra da arquitetura islâmica em Abu
Dhabi, inaugurada em 2007. Considerada a terceira maior
mesquita do mundo, tem capacidade para acomodar 40
mil fiéis. Possui 80 cúpulas brancas e 4 minaretes que
podem ser avistados de longe. Seus amplos pátios são
cobertos com mármore branco e seu interior abriga o
maior tapete persa do mundo e, o lustre principal, com 15
metros de altura, é cravejado de cristais Swarovski.

ABU DHABI
Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos e o
maior de todos os sete Emirados. Conheceremos o
Heritage Village, onde encontramos uma recriação da
tradicional vila beduína, passaremos pela corniche e pela
Yas Island, onde está o famoso circuito de Fórmula 1.

.

Consulte seu agente de viagens

6 dias
Saídas: Diárias
Dubai

Abu Dhabi

1º Dia – ... / Dubai
[-,-,-]
Chegada ao aeroporto de Dubai, recepção e traslado ao
hotel escolhido.
2º Dia – Dubai
[C,-,J]
Pela manhã, 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 Al Arab. Por volta das 15h30, saída para
um emocionante safári pelo deserto, com jantar. Retorno
ao hotel.
3º Dia – Dubai/ Abu Dhabi/ Dubai
[C,A,-]
Saída para passeio de dia todo em 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,

Dubai

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 local. À tarde,
retorno ao hotel.
4º Dia – Dubai
[C,-,-]
Dia livre para atividades independentes. Dubai conta com
uma infinidade de atrações para todos os gostos e todos
os tipos de público. Sugerimos visita ao novo complexo de
parques, como o Motiongate, Bollywood Parks, Legoland
ou IMG World of Adventure. Caso deseje, consulte-nos
sobre os ingressos e mais opções de passeios.
5º Dia – Dubai
Dia livre para atividades independentes.

[C,-,-]

6º Dia – Dubai/ …
[C,-,-]
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Dubai.
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.
- Para visita a Mesquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi é necessário atentar-se ao código de vestimenta. Não se deve usar:
transparências, roupas justas, shorts, saias curtas, blusas sem mangas. Os visitantes devem cobrir os braços e as pernas, e as
mulheres devem usar um lenço para cobrir os cabelos.
Documentos necessários para brasileiros* a serem providenciados pelo Passageiro/Agência:
- Passaporte com validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Passageiros com passaporte brasileiro necessitam de visto de turismo para ingressar aos Emirados Árabes (este visto
pode ser obtido através da Investur).
*Para passageiros com passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.
Pacote Inclui:
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares;
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar;
- Traslados e passeios em base regular com guia local falando inglês.
Pacote Não Inclui:
- Parte aérea internacional.
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível.
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis.
- Seguro de viagem.
- Visto para os Emirados Árabes Unidos.
- Despesas com vistos e documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

OPÇÃO STANDARD
IBIS MALL OF THE EMIRATES (Standard Room)
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes
Temporadas

Noites

DUPLO/TWIN

SUPLEMENTO SINGLE

01 de Outubro a 25 de Novembro de 2017
30 de Novembro a 27 de Dezembro de 2017
06 a 28 de Janeiro de 2018
02 a 17 de Fevereiro de 2018
22 de Fevereiro a 30 de Abril de 2018
01 a 31 de Outubro de 2018

5

835,00

350,00

26 a 29 de Novembro de 2017
28 de Dezembro de 2017 a 02 de Janeiro de 2018
29 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2018
18 a 21 de Fevereiro de 2018

5

960,00

475,00

01 Maio a 30 de Setembro de 2018

5

690,00

310,00

OPÇÃO SUPERIOR
HILTON GARDEN INN MALL OF THE EMIRATES (Guest room)
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes
Temporadas

Noites

DUPLO/TWIN

SUPLEMENTO SINGLE

01 de Outubro a 31 de Dezembro de 2017

5

1.005,00

620,00

01 de Janeiro a 15 de Maio de 2018
01 a 31 de Outubro de 2018

5

1.040,00

655,00

16 de Maio a 30 de Setembro de 2018

5

860,00

475,00

OPÇÃO LUXO
SHERATON MALL OF THE EMIRATES (Classic Room)
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes
Temporadas

Noites

DUPLO/TWIN

SUPLEMENTO SINGLE

01 de Outubro a 10 de Dezembro de 2017
03 a 05 de Janeiro de 2018

5

1.795,00

1.225,00

27 de Dezembro de 2017 a 02 de Janeiro de 2018

5

2.050,00

1.480,00

11 a 26 de Dezembro de 2017

5

1.635,00

1.060,00

16 a 27 de Janeiro de 2018
02 de Fevereiro a 15 de Abril de 2018
01 de Outubro a 05 de Dezembro de 2018

5

1.870,00

1.295,00

28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2018
22 a 24 de Agosto de 2018
26 de Dezembro de 2018 a 01 de Janeiro de 2019

5

2.270,00

1.670,00

06 a 15 de Janeiro de 2018
16 de Abril a 14 de Maio de 2018
16 a 30 de Setembro de 2018
06 a 25 de Dezembro de 2018
02 a 10 de Janeiro de 2019

5

1.705,00

1.095,00

18 de Junho a 21 de Agosto de 2018
25 de Agosto a 15 de Setembro de 2018

5

1.325,00

750,00

SUPLEMENTO PARA GUIA LOCAL FALANDO PORTUGUÊS OU ESPANHOL NOS PASSEIOS REGULARES
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos)
Mínimo de 2 participantes

470,00

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (FIT):
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia digitalizada dos
passaportes válidos e condições gerais assinadas;
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não
são reembolsáveis em caso de cancelamento.
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio
Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo;
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo;
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque;
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia;
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. **

