Itinerário

Dubai

Super Dubai

5 dias de viagem | Voos Directos Emirates
Itinerário

1º Dia: Lisboa, Porto ou Faro*/Dubai
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida, para embarque com destino ao Dubai, em voo directo da
companhia aérea Emirates.
2º Dia: Dubai
Chegada, assistência e transporte ao hotel previsto (quarto disponivel após as 14h00).
3º e 4º Dia: Dubai (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres que poderá aproveitar para conhecer esta incrível cidade participando em visitas
opcionais, realizar compras nos diversos centros comerciais, divertir-se nos famosos parque temáticos ou simples
dedicar-se ai descanso e aproveitar as óptimas praias do Dubai.
Oferta de Meio Dia de Visita:
City tour (Guia em espanhol). Saída do hotel para Deira, para atravessar os souks das especiarias, que atravessam o
Canal e visitar o Museu do Dubai. Continuação em direcção a Jumeirah, com paragem para fotos da Mesquita de
Jumeirah e no Burj Alarab, o único hotel de 7 estrelas do mundo. De passagem, veremos Burj Khalifa, o edifício mais
alto do mundo e o World Trade Center. Regresso ao hotel e tarde livre

5º Dia: Dubai/Lisboa, Porto ou Faro* (P)
Pequeno-almoço. Em hora a informar localmente transporte rumo ao aeroporto, para formalidades de embarque e
saída com destino a Portugal, em voo directo da companhia aérea Emirates. Chegada e fim da viagem e dos nossos
serviços.

Refeições no itinerário:
(P) Pequeno-almoço

Notas Importantes:
- *As saídas do Porto ou Faro são via Lisboa com TAP
- *Saídas que coincidam com feiras ou exposições estão sujeitas a alterações de preços:
ADEPIC
12 a 15 Nov
Big 5
25 a 28 Nov
FORMULA 1 ABU DHABI 21 a 26 Nov
Arab Health
27 a 31 Jan
Gulf Food
17 a 22 Jan
IDEX
17 a 21 Fev
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior
- Descontos a Crianças/Bebés sob consulta

Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a
data em que efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet)
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