
Dubai & Abu Dhabi
4 NOITES DUBAI + 2 NOITES ABU DHABI

desde

1075€
07 Dias / 06 Noites

De 01 Novembro 2017 a 31 Outubro 2018

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

INCLUI:
02 EXCURSÕES

+
02 PARQUES



De 01 Novembro 2017 a 31 Outubro 2018

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Dubai & Abu Dhabi

4 NOITES DUBAI + 2 NOITES ABU DHABI

desde1075€

Hotéis Regime Períodos Duplo Triplo (a) Individual (b)

Ibis Style Jumeirah 3*
+

Radisson Blu Yas Island Abu Dhabi

APA

01.11.2017 a 30.04.2018
01.10.2018 a 31.10.2018

1235,00 1235,00 1629,00

01.05.2018 a 30.09.2018 1075,00 1075,00 1339,00

Golden Tulip al Barsha Dubai 4*
+

Radisson Blu Yas Island Abu Dhabi

01.11.2017 a 30.04.2018
01.10.2018 a 31.10.2018

1259,00 1255,00 1695,00

01.05.2018 a 30.09.2018 1079,00 1075,00 1339,00

Hilton Garden Inn Mall of Emirates 4*
+

Radisson Blu Yas Island Abu Dhabi

01.11.2017 a 30.04.2018
01.10.2018 a 31.10.2018

1275,00 1265,00 1735,00

01.05.2018 a 30.09.2018 1089,00 1089,00 1365,00

Wyndham Dubai Marina 4* SUP
+

Radisson Blu Yas Island Abu Dhabi

01.11.2017 a 30.04.2018
01.10.2018 a 31.10.2018

1325,00 1325,00 1859,00

01.05.2018 a 30.09.2018 1149,00 1145,00 1475,00

Movenpick Bur Dubai 5*
+

Radisson Blu Yas Island Abu Dhabi

01.11.2017 a 30.04.2018
01.10.2018 a 31.10.2018

1359,00 1355,00 1905,00

01.05.2018 a 30.09.2018 1165,00 1155,00 1519,00

Nassima Royal Sheikh Zayed Road 5* SUP
+

Radisson Blu Yas Island Abu Dhabi

01.11.2017 a 30.04.2018
01.10.2018 a 31.10.2018

1415,00 1415,00 2015,00

01.05.2018 a 30.09.2018 1209,00 1209,00 1575,00

(a) Triplo = Duplo c/ Cama Extra  /  (b) Preços válidos para um mínimo de 2 participantes.
Nos períodos de feriados (16 a 25.11, 26.12 a 03.01, 25.01 a 02.02, 11 a 17.06 e 17 a 22.08), preços poderão sofrer alterações, por favor consulte-nos. 

Serviços Incluídos no Preço: Voo Lisboa / Dubai / Lisboa em voos Emirates (classe L); Transporte regular Aeroporto Dubai / Hotel Dubai /
Hotel Abu Dhabi / Aeroporto Dubai; 4 noites de alojamento no hotel e regime indicado no Dubai; 2 noites de alojamento no Radisson Blu
Yas Island Abu Dhabi em APA (saídas regulares para um mínimo de 2 participantes); Excursões no Dubai e Entradas nos Parques em Abu
Dhabi conforme mencionado; Taxas de aeroporto segurança e combustível no valor de 301,00 € (sujeitas a reconfirmação e alterações
legais); Seguro de Viagens. Serviços Não Incluídos no Preço: Outros serviços não mencionados no programa; extras de carácter pessoal;
taxas hoteleiras (pagas localmente). Preços por pessoa válidos para reservas a partir de dia 10.10. O avião e hotéis estão sujeitos à
disponibilidade existente na altura da reserva. Preços para outros tipos de quarto, classes de reserva ou companhias aéreas, por favor
consulte-nos. Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref.: 10/10/2017 – 1009/2017

EXCURSÕES INCLUÍDAS (Dubai):

Dubai City Tour (Meio dia)
Safari no Deserto com Jantar e Show

PARQUES INCLUÍDOS (Abu Dhabi):

Entrada no Parque Ferrari (Bronze) 
Entrada no Parque Yas Water (Geral)



De 01 Novembro 2017 a 31 Outubro 2018

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Dubai & Abu Dhabi

ITINERÁRIO

Dia 1 – Dubai
Chegada ao aeroporto do Dubai, acolhimento e transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 2 – Dubai
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre.
Pela tarde, entre as 15h30 e as 16h00, saída do hotel para o safari no deserto em veículos 4x4 que o levará a um encontro
pessoal com um mundo diferente, onde disfrutará da emoção de viajar sobre as dunas de areia. Pelo caminho, paragem para
apreciar a magia e glória do pôr-do-sol na Arábia e a eterna beleza do deserto. Chegada ao acampamento envolto num
ambiente tradicional árabe, onde poderá andar de camelo, fumar a aromática shisha, fazer uma tatuagem com henna ou
simplesmente admirar a festa ao luar com um jantar buffet árabe. Durante o jantar, desfrute de um espetáculo árabe com uma
bailarina de dança do ventre. Regresso ao hotel e alojamento.
(Durante o Ramadão, não são permitidos os espetáculos)

Dia 3 – Dubai
Pequeno-almoço no hotel.
Da parte da manhã, saída para a visita de meio dia à cidade. Dubai é uma cidade que apresenta uma visão diferente a cada
esquina, oferece uma mistura rica do novo e do antigo que o torna sem dúvida o principal destino turístico no Médio Oriente.
Dubai é uma cidade eterna que brota do deserto e coroa a região do Golfo com a sua presença. Este passeio irá levá-lo para
as vistas magníficas de Dubai Creek, passando pela área do património de Bastakiya e as suas fascinantes casas antigas com as
características torres de vento construídas por comerciantes ricos. Continuação para a fortaleza de Al Fahidi com 225 anos de
antiguidade. É aqui que o Museu do Dubai preserva valiosos arquivos sobre o passado da cidade, bem como as crónicas das
suas diferentes fases de desenvolvimento. De seguida, embarque num barco tradicional para atravessar a enseada e visitar o
mercado de especiarias e o mercado (souk) do ouro. No caminho para Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso do mundo, haverá
uma paragem para fotos ao lado da Mesquita de Jumeirah, um monumento arquitectónico. Regresso ao hotel e alojamento.
(Almoço e subida à torre Khalifa não incluídos).

Dia 4 – Dubai
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para explorar esta cidade tão rica. Conhecida como a cidade das compras, aproveite para
visitar as melhores lojas do mundo e fazer compras nos luxuosos centros comerciais e/ou mercados de rua. Alojamento.

Dia 5 - Dubai / Abu Dhabi
Pequeno-almoço no hotel e transfere para o hotel Radisson Blu Yas Island em Abu Dhabi. Dia livre para explorar o Parque da
Ferrari (Entrada tipo Bronze incluída). Alojamento.

Dia 6 - Abu Dhabi
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para desfrutar do Parque Yas Aquaventure (Entrada incluída). Alojamento.

Dia 7 - Abu Dhabi / Dubai
Pequeno-almoço no hotel. À hora prevista, transfere para o aeroporto do Dubai para embarque no voo de regresso a Lisboa.

*** Fim dos nossos serviços ***

* A assistência e visitas serão feitas em língua espanhola (exceto no safari do deserto que terá acompanhamento em inglês).

4 NOITES DUBAI + 2 NOITES ABU DHABI


