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DIA 1. DUBAI
Chegada, assistência no aeroporto e trasla-
do a Dubai. Visita panorâmica na cosmopo-
lita cidade de Dubai, que é hoje um impor-
tante destino turístico e um dos principais 
atores da economia mundial. A cidade era 
originalmente uma parada da rota comer-
cial entre a Mesopotâmia e o vale do Indo e 
permaneceu assim até o século XIX, quan-
do se tornou uma pequena cidade costeira. 
Vamos admirar o emblemático Burj El Arab, 
único hotel de 7 estrelas do mundo, cons-
truído sobre uma ilha artificial a 300 me-
tros da costa. Sua estrutura em forma de 
vela de 60 andares e 321 metros de altura 
é revestida por uma membrana de fibra de 
vidro que serve como proteção contra o sol 
do deserto durante o dia e como tela para o 
impressionante show de luzes à noite. Vere-
mos também a Mesquita de Jumeirah (ex-
terior), a mais importante de Dubai em vir-
tude de sua impressionante arquitetura. Em 
seguida, visita ao Museu de Dubai (entrada 
incluída), para depois embarcar na tradicio-
nal embarcação Abra (ingresso incluído) e 
seguir para o bazar das especiarias, o mer-
cado mais antigo da cidade e o maior souk 
de comércio de ouro do mundo, onde se 
reúnem mais de 300 joalherias especializa-
das na venda de ouro a preços muito atra-
tivos. Almoço (1 e 2) no restaurante. Tarde 
livre. Excursão opcional ao Burj Khalifa, com 
acesso ao 124º andar e extraordinário show 
de água, luzes e som do Dubai Mall. Jantar 
(opção 2) no hotel e acomodação.

DIA 2. DUBAI-safári 4x4 no deserto
Café da manhã. Manhã livre para continuar 
desfrutando de Dubai, onde a mistura da 
arquitetura árabe tradicional com edifícios 
modernos que mais parecem saídos de 
um filme de ficção científica, a torna parti-
cularmente atraente. À tarde, seguiremos 
para o deserto para um safári em veículos 
4x4 guiados por motoristas experientes. A 
rota passa em meio a uma paisagem des-
lumbrante, onde é comum ver fazendas de 
camelos. Faremos uma pausa num local, 
onde poderemos apreciar a magia do pôr 
do sol. Você pode viver experiências únicas 
ao passear de camelo pelo deserto, experi-
mentar o aromático cachimbo d’água (nar-
guilé) ou fazer tatuagens de henna. Embo-
ra os Emirados Árabes Unidos sejam um 
dos países mais urbanizados do mundo, as 
pessoas sentem um profundo orgulho de 
sua herança beduína e uma grande paixão 
pelo deserto, onde tradições e cultura per-
manecem intactas. Jantar (1 e 2) no deser-

to, que inclui pratos típicos da gastronomia 
árabe, animado com um show de dança 
do ventre (durante os feriados islâmicos, 
as danças não são permitidas). Retorno ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 3. DUBAI-AL AIN-DUBAI
Café da manhã. Excursão incluída a Al Ain 
(Alaine), chamada a cidade jardim, um 
verdadeiro oásis no meio do deserto, on-
de visitaremos seu museu, o mercado de 
camelos, a montanha Jebel Hafeet e os jar-
dins de Hili. Retorno para Dubai. Almoço (1 
e 2) em restaurante. Tarde livre. Jantar (2) 
no hotel e acomodação. Se desejar, partici-
pe de um jantar opcional enquanto navega 
pela marina a bordo de uma típica embar-
cação Dhow.

DIA 4. DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Depois, seguiremos para 
Abu Dhabi, a elegante e moderna capi-
tal dos Emirados Árabes Unidos, um dos 
principais produtores de petróleo do mun-
do. Considerada a Manhattan do Oriente 
Médio e o centro administrativo do país. 
Bem diferente da primeira impressão que 

O melhor dos Emirados Árabes
Dubai - Abu Dhabi - Sharjah e Ajman

Dubai (6n)

 Inclui: Panorâmica em Dubai - Safári no deserto - Visita a Abu Dhabi  - Excursão aos Emirados de Sharjah e de Ajman -  
Visita ao Emirato de Al Ain

7 dias  6 noites  12 visitas  6 refeições

Serviços inclusos em cada opção

 Dia Opc. 2:  Pensão C. Opc. 1:  M. Pensão

 1 Traslado ao hotel Traslado ao hotel 
 Dubai Panorâmica Dubai Panorâmica Dubai 
  Museu de Dubai Museu de Dubai 
  Souk Souk 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Dubai Almoço – 
  Safári em veículo 4x4 Safári em veículo 4x4 
  Jantar no deserto Jantar no deserto

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Al Ain Visita a Al Ain Visita a Al Ain 
 Dubai Montanha Jebel Hafeet Montanha Jebel Hafeet 
  Mercado de camelos Mercado de camelos 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Abu Dhabi Visita a Abu Dhabi Visita a Abu Dhabi 
 Dubai Mesquita de Sheikh Zayed Mesquita de Sheikh Zayed 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Sharjah e Ajman Visita de Sharjah Visita de Sharjah 
 Dubai Almoço Almoço 
  Visita a Ajman Visita a Ajman 
  Jantar –

 6 Café da manhã tipo picnic Café da manhã tipo picnic 
 Dubai Almoço Almoço 
  Jantar –

 7 Traslado ao aeroporto Traslado ao aeroporto 
 Dubai 

Super Oferta

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompañante

1.230 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas
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HOTÉIS PREVISTOS

Dubai Donatello **** Cidade 
  www.donatello-hoteldubai.com

INCLUÍDO NO TOUR

Traslados: aeroportos-hotéis-
aeroportos

Regime de refeições inclusas: 
Meia pensão: café da manhã diário, 5 
almoços e 1 jantar no deserto 
Pensão completa: café da manhã 
diário,  
6 almoços e 6 jantares.

Guia local e assistência em espanhol 
durante toda a viagem.

Estadia em Hotéis: 6 noites de 
acomodação em quarto duplo.

Visitas incluídas na viagem: 
Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Al Ain e mercado de camelos 
Emirados de Sharjah e de Ajman 
Panorâmica em Dubai. 
Safári no deserto em veículos 4x4 
Jantar típico com dança do ventre.

Entrada Museu de Dubai: 
Entrada Grande Mesquita de Sheikh 
Zayed em Abu Dhabi. 
Entrada Museu de Al Ain e mercado de 
camelos.

Seguro de viagem.

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada, 
respeitando-se o conteúdo das mesmas.

se tem de Abu Dhabi, os becos pitorescos 
mostram uma mistura fascinante entre 
tradição e modernidade, graças à sua rica 
história, que remonta a 3000 a.C. Visitare-
mos a Grande Mesquita do Sheikh Zayed, 
a terceira maior mesquita do mundo, com 
capacidade para 40 mil pessoas, cujo no-
me homenageia seu fundador e primeiro 
presidente dos Emirados, Zayed bin Sultan 
al Nahyan. Seu túmulo encontra-se nesse 
majestoso edifício. Possui quatro mina-
retes de 107 metros de altura, 57 cúpulas 
decoradas com mármore branco e seu 
interior é decorado com materiais de alta 
qualidade. Admiraremos o Ferrari Park 
(entrada não incluída), em Yas Island. Al-
moço (1 e 2) em restaurante. Continuare-
mos em direção à orla marítima (corniche), 
de onde você pode admirar a ilha artificial 
Lulu Island e uma deslumbrante vista pa-
norâmica de Abu Dhabi. Retorno para Du-
bai. Jantar (2). Acomodação.

DIA 5. DUBAI 
Emirados de Sharjah e de Ajman
Café da manhã. Visita inclusa ao Emirado 
de Sharjah, localizado a apenas 30 minutos 

do centro de Dubai, o único emirado que 
possui costas no Golfo Pérsico e no Golfo 
de Omã. Visitaremos o Museu da Civiliza-
ção Islâmica, sua orla marítima, conhecida 
como a “Corniche”, e os Souks do Ouro e 
Al Arsa. Em seguida, você vai conhecer o 
menor dos emirados, Ajman (250 quilôme-
tros quadrados), que cultiva uma ances-
tral tradição marinheira. Retorno a Dubai. 
Almoço (1 e 2). Tarde livre. Jantar (2) no 
hotel e acomodação.

DIA 6. DUBAI
Café da manhã. Dia livre em Dubai para 
continuar desfrutando desta cidade sur-
preendente. Almoço (1 e 2) no hotel. Jantar 
(2) no hotel e acomodação.

DIA 7. EMIRADOS ÁRABES
No horário marcado traslado ao aeroporto. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

Dubai

Abu Dhabi

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo

Opção 1  ..............................................   1.230

Opção 2  .............................................   1.340

Supl. quarto individual  ....................   470

n Média Temporada  .......................   185

n Temporada Alta  ...........................   210

TOURS DE CARRO PRIVADO

¡¡Menos passageiros, maior segurança, mais conforto!!

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE CHEGADA A DUBÁI

2021

Maio 19

Junho 9 23

Julho 7 21

Setembro 8 15 22

Outubro 6 13 20

Novembro 3 10

n T. Baixa  n T. Media   n T. Alta


