Itinerário

Dubai

Dubai em Família

Itinerário
1º Dia: Lisboa, Porto ou Faro / Dubai
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida, para embarque com destino ao Dubai, em voo directo da companhia aérea Emirates.
Refeições e noite a bordo.
2º Dia: Dubai
Chegada, assistência e transporte ao hotel previsto (quarto disponível após as 14h00).
3º Dia: Dubai (P)
Após o pequeno-almoço, saída rumo a Deira e passagem pelo seu mercado de especiarias. Visita ao Museu do Dubai. Percurso pela célebre
zona residencial de Jumeirah onde, também é possível avistar imponentes resorts de praia. Visita panorâmica à Mesquita de Jumeirah,
seguido de tempo livre para fotografar o luxuoso Burj Al Arab, o único hotel de 7 estrelas do mundo e ex-líbris da cidade do Dubai. Passeio no
Complexo Madinat Jumeirah. O circuito prossegue em direcção a Palm Jumeirah, passando pelo edifício Burj Dubai, a maior estrutura
construída pelo Homem, com 828 metros de altura. Regresso ao hotel e tempo livre.
4º Dia: Dubai (P.J)
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. Á tarde, saída para uma tarde de aventura no deserto. Sinta o clima e aprecie a singularidade da
paisagem. Observação do pôr-do-sol e tempo livre para fotografias. Transporte ao acampamento onde será servido o jantar. O ambiente
exótico e sons da música árabe convidam a um final de tarde inesquecível. Refeição típica e demonstração de dança do ventre. A prática de
sandboard e as tatuagens de henna estão incluídas no programa. Regresso ao hotel. Alojamento.
5º Dia: Dubai / Abu Dhabi (P.A)
Pequeno-almoço e saída em direcção a Abu Dhabi (aproximadamente 2 horas de viagem). Passagem pelo Porto de Jebel Ali; a zona
apresentou um crescimento exponencial, tendo-se tornado num importante centro de desenvolvimento do emirado.
Paragem para fotografar a antiga residência do Xeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, mais popularmente conhecido por ser dono
do clube inglês Manchester City. Visita à mesquita construída em homenagem ao Xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados.
O circuito prossegue até à ponte Al Maqtaa, com passagem numa das zonas mais ricas de Abu Dhabi, a apelidada, Área dos Ministérios, local
onde se localizam inúmeros edifícios do governo. Chegada a Corniche, uma longa avenida paralela à orla marítima. Paragem para fotografar o
luxuoso e imponente hotel Emirates Palace. Continuação até Al Batee para admirar os palácios da Família Real. Breve passeio no shopping
Marina Mall. Após as visitas, regresso ao hotel no Dubai para alojamento.
6º Dia: Dubai (P)
Pequeno-almoço no hotel, seguido de saída para um dia cheio de animação, no Dubai Parks, para visita a um dos seguintes parques:
Motiongate, é a opção ideal para os espectadores que querem viajar pelo mundo da fantasia, criados para filmes e enorme êxito e sucesso de
bilheteiras em Hollywood: DreamWorks Animation, Sony Pictures Studios e Lionsgate.
Ao final do dia, transporte ao hotel para alojamento.
7º Dia: Dubai (P)
Pequeno-almoço e saída para o nosso tour inclui que inclui pick-up no hotel, com assistência de língua espanhola para um tour completo de
compras no Dubai Mall (um dos maiores centros comerciais do mundo), incluindo entrada no Sky Dubai, para admirar a sua pista de sky e
actividades sobre o gelo, em pelo deserto!
Continuação, agora para algo menos frio, o parque aquático, localizado num dos hotéis mais imponentes de Dubai, o Hotel Atlantis Palmeira, o
Aquadventure, lugar cheio de diversão para todas as idades. Você pode escolher relaxar na praia privada ou desfrutar das montanhas
Água russa, rios e muitas outras aventura. No final do dia, regresso ao hotel.
8º 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 - (A) Almoço - (J) Jantar
Bebidas não incluídas

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: 14/06 - 18/06/18 - FESTA NO FINAL DO RAMADÃO
+ 21/08 - 26/08/18 – FESTA DO BAIRAM
- 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
Voos previstos:
EK 194 LISDXB 21H15 #08H05
EK 193 DXBLIS 14H25 19H40
(sujeitos a reconfirmação)
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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