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justas) e sapatos fechados. As mulheres devem ainda cobrir 
o cabelo, braços e pernas.

4º DIA:  DUBAI (ABU DHABI)  MP
Pequeno-almoço. Visita de Abu Dhabi (7 horas de visita 
num serviço regular com guia em espanhol), a capital dos 
Emirados Árabes Unidos. Um dos maiores produtores mun-
diais de petróleo, Abu Dhabi tem procurado diversificar 
a sua economia nos últimos anos, investindo em serviços 
financeiros e no desenvolvimento do turismo. Passagem 
pela cidade portuária de Jebel Ali, uma zona franca onde 
estão instaladas mais de 5 mil empresas de cerca de 100 
países diferentes. Deixe-se encantar pela linha do horizonte 
de Abu Dhabi e pela grandiosa Mesquita Branca, uma das 
maiores do mundo. Entre no coração da cidade e conheça 
a Union Square, uma praça onde os costumes do país dão 
forma às diversas esculturas monumentais. Depois de um 
passeio ao longo de Corniche, visita do Heritage Village, 
uma viagem ao passado desta região. Antes de regressar 
ao Dubai, oportunidade de realizar algumas compras no 
Marina Mall, um imponente centro comercial onde poderá 
encontrar uma grande variedade de lojas de luxo e de sou-
venirs. Almoço incluído. Alojamento.

5º DIA:  DUBAI APA 
Pequeno-almoço. Dia livre. Sugerimos que conheça um 
dos edifícios mais altos do mundo: Burj Khalifa; passeie 
pela Marina do Dubai e por Palm Jumeirah, uma ilha artifi-
cial que atraiu as atenções globais pela sua escala e geniali-
dade. Visite também Madinat Jumeirah, um mercado árabe 
vibrante e cheio de cor. Alojamento.

6º DIA:  DUBAI - ... PA
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora de transfer regu-
lar ao aeroporto com motorista em inglês. Formalidades 
de embarque e saída em voo com destino à sua cidade de 
origem. Noite e refeições a bordo.

7º DIA:  ... - LISBOA
Chegada. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

MO060D 7 2 420 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 335€  TOTAL 755€

1º DIA:  LISBOA  - DUBAI  SA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
ao Dubai, via cidade de conexão. Noite e refeições a bor-
do. Chegada, formalidades aduaneiras e transfer regular ao 
hotel com motorista em espanhol. Resto de dia livre para 
descobrir este microcosmo cosmopolita, ponto de passa-
gem dos fluxos de turismo internacionais. Localizado no 
sudoeste da Península Arábica, o Dubai, um dos sete emi-
rados, é um território em permanente mutação. Um lugar 
onde as tradições do mundo árabe têm raízes profundas, a 
partir das quais crescem, todos os anos, novos ramos mul-
ticulturais com uma ambiciosa visão futurista. Alojamento.  

2º DIA:  DUBAI  MP
Pequeno-almoço. Manhã livre. Por voltas das 15h30, saída 
para realizar um safari (5 horas de safari num serviço regu-
lar sem guia) no deserto em Jeep 4x4. Uma aventura atra-
vés das dunas com passagem por um oásis natural e por 
uma fazenda de camelos, um cenário espetacular para tirar 
fotografias. Breve paragem para admirar o pôr-do-sol das 
Arábias, desfrutando da serenidade e da beleza desta pai-
sagem desértica. Continuação de viagem até a um acam-
pamento beduíno. Passeie em cima de um camelo, fume 
Shisha, faça uma famosa tatuagem de Henna ou aproveite 
simplesmente a sua noite no deserto, saboreando um deli-
cioso churrasco à moda das Arábias e assistindo a um hip-
nótico espetáculo de dança do ventre (não permitido du-
rante o mês do Ramadão). Regresso ao hotel. Alojamento.

3º DIA:  DUBAI  APA
Pequeno-almoço. De manhã, visita da cidade do Dubai (4 
horas de visita num serviço regular com guia em espan-
hol), o principal destino turístico no Médio Oriente. Pólo 
de diversidade, a cidade nasce do deserto e coroa a costa 
do golfo com a sua presença. Aprecie a contrastante vis-
ta sobre o Dubai Creek, passando pelo bairro histórico de 
Bastakia e conhecendo as fascinantes casas antigas cons-
truídas pelos comerciantes. Paragem no Fort Al Fahidi, uma 
das mais antigas construções do emirado. É aqui que se 
encontra o Museu do Dubai, o qual conta a história do país 
e expõe o seu modo de vida tradicional. Embarque num 
Abra - embarcação tradicional - para atravessar o Creek em 
direção ao Mercado de Especiarias e ao famoso Gold Souk. 
No regresso ao hotel, passagem pelo luxuoso Burj Al Arab 
e pela Mesquita de Jumeirah para fotografar este dois mar-
cos arquitetónicos do Dubai. Tarde livre. 
À noite, possibilidade de desfrutar de jantar árabe (opcio-
nal) a bordo de um Cruzeiro Dhow (serviço regular/ sem 
guia e com transfers incluídos). O Dhow (barco tradicional 
árabe) é o cenário ideal para uma noite verdadeiramente 
romântica, deslizando suavemente ao longo do famoso 
Dubai Creek e viajando até ao tempo em que o Dubai era 
uma tribo que vivia do comércio de pérolas. Alojamento.

Nota: Para a visita do dia seguinte é obrigatório levar 
calças, blusa de manga comprida (as peças não devem ser 

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Dubai

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Abu Dhabi

5

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Guia em espanhol na visita panorâmica do Dubai e excursão a 
Abu Dhabi.
Safari no Deserto – serviço regular (sem guia) com motorista em 
inglês
Preços não são válidos para feiras e outros eventos

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO A SETEMBRO 2019

TAXA TOURISM DIRHAM -  NÃO INCLUÍDA
A taxa “Tourism Dirham” será aplicada nos hotéis de Dubai. O valor por 
quarto/noite será de inteira responsabilidade do cliente e deve ser pago 
diretamente ao Hotel no momento do Check-Out.

SUPLEMENTOS AÉREOS
LUFTHANSA (L) 1/3-24/6 + 1/9-19/12 BASE
LUFTHANSA (L) 25/6-31/8 100

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível 
confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circui-
to, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em termos de 
horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: MO060D                   

DATAS: DUPLO
TOTAL
COM

TAXAS

SUPL.
INDIV.

  IBIS STYLE JUMEIRAH 3* 
1/3-30/4 530 865 210
1/5-30/9 420 755 115

Supl. Feiras: 14-22/4 + 4-8/6 + 11-17/8 - consulte-nos

  GOLDEN TULIP MEDIA 4*
1/3-30/4 545 880 225
1/5-30/9 450 785 140

Supl. Feiras: 14-22/4 + 4-8/6 + 11-17/8 - consulte-nos

  WYNDHAM DUBAI MARINA 4*
1/3-30/4 700 1035 355
1/5-30/9 525 860 205

Supl. Feiras: 14-22/4 + 4-8/6 + 11-17/8 - consulte-nos

  MOVENPICK BUR DUBAI 5* 
1/3-30/4 725 1060 375
1/5-30/9 575 910 245

Supl. Feiras: 14-22/4 + 4-8/6 + 11-17/8 - consulte-nos

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

ESSÊNCIAS DO DUBAI E ABU DHABI 2019      


