05 EXCURSÕES
INCLUÍDAS

Dubai
PACOTE 7 NOITES

desde

1195€
08 Dias / 07 Noites
De 01 de Novembro de 2018 a 31 de Agosto de 2019
Saiba mais junto do seu agente de viagens.
Valor Desde referente a saída no período de 01/11/2018 a 15/12/2018 em voos Emirates para o percurso Lisboa/Dubai/Lisboa em classe económica “T” – com direito a
bagagem de porão; 7 noites de alojamento no Lavander Hotel Deira by Gloria 3* em regime de APA; 5 Excursões conforme indicado (saídas regulares); Taxas de aeroporto
segurança e combustível no valor de 353,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); Seguro Multiviagens Solférias Operador CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Outros serviços não mencionados no programa; extras de carácter pessoal; taxas hoteleiras (pagas diretamente no hotel).
Simulação efetuada a 19/09/2018.
Preços válidos para um mínimo de 2 participantes.
Preços não válidos para o período de Natal e Réveillon (de 24.12.2018 a 04.01.2019) e feriados (22/11 a 30/11/18; 27/01 a 02/02/19; 16/02 a 22/02/19; 04/06 a
08/06/19; 11/08 a 17/08/19). Para suplementos nestas datas, por favor consulte-nos.
Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa pagina Web.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989
Ref.: 19/09/2018 - 598/2018

Dubai
Pacote 7 Noites
05 EXCURSÕES INCLUÍDAS

8D/7N - De 01 Novembro 2018 a 31 Agosto 2019
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

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 do 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 (abra) para fazer a travessia e visitar os mercados (souks)
de especiarias e do ouro. No caminho para o Burj Al Arab, o hotel mais luxuoso do mundo, haverá uma paragem para fotos ao lado da Mesquita de Jumeirah,
um monumento arquitetónico do Dubai (inclui almoço, não inclui subida ao Burj Khalifa). Regresso ao hotel e alojamento.
Dia 4 – Dubai / Abu Dhabi / Dubai
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita a Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos e residência do Conselho Nacional Federal. Um dos principais
produtores mundiais de petróleo, Abu Dhabi começou a diversificar ativamente a sua economia nos últimos anos investindo em serviços financeiros e no
turismo. A visita começará no Dubai e a viagem até Abu Dhabi será de aproximadamente duas horas, passando pelo maior porto construído pelo homem em
Jebel Ali. Sentir-se-á cativado pela grandeza das novas adições no horizonte de Abu Dhabi, bem como pela majestosa mesquita, uma das maiores do mundo.
Continuação para o coração da cidade onde verá a famosa “Praça da União”, caracterizada pelos seus temas simbólicos inspirados pelos costumes do país.
Terá ainda oportunidade para visitar as lojas do centro comercial da marina de Abu Dhabi que conta com uma ampla variedade de lojas de souvenirs e
boutiques de luxo. (Almoço em hotel de 4*). Regresso ao hotel e alojamento.
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Dia 5 – Dubai / Sharjah / Dubai
Pequeno-almoço no hotel. Sharjah é uma cidade emocionante e dinâmica com coloridos mercados (souks) cheios de artefactos interessantes em cada
esquina. Visite a mesquita Al Noor, a primeira em Sharjah que abriu as suas portas a residentes não-muçulmanos e a turistas que procuram conhecer a cultura
islâmica. A partir daqui, continuação da viagem através do famoso mercado azul de Sharjah, onde mais de 600 “tendas” vendem tapetes, ouro, prata,
antiguidades, perfumes, roupas e muito mais. Passeie pelos mercados de vegetais e peixe antes de se dirigir ao mercado de Al Arsa, um dos poucos mercados
tradicionais que originalmente servia de lugar de encontro para os beduínos e os seus camelos. Remonte no tempo e visite as tranquilas ruelas do mercado
coberto, com ar condicionado e decorado com portas de madeira maciças e belas paredes de tijolos de coral. Continuação até ao magnífico edifício que
abriga o Museu de Civilização Islâmica de Sharjah e que abriu as suas portas em 2008. A sua característica principal é a majestosa cúpula central dourada
decorada com um mosaico que mostra a noite estrelada e os signos do zodíaco. A visita terminará com uma paragem em Qanat Al Qasba, um dos mais belos
passeios da cidade de Sharjah. Desfrute das vistas panorâmicas de toda a cidade a partir da Roda Gigante de Sharjah, saboreando os famosos doces, cafés e
chás árabes (inclui almoço em restaurante local ou hotel 4* em Sharjah ou no Dubai). Regresso ao hotel e alojamento.

De 11 Maio 2013
a 25 Maio 2013

Dia 6 – Dubai / Fujairah / Dubai
Pequeno-almoço no hotel. À medida que viaja pelo litoral oriental, passará pelas zonas agrícolas de Al Dhaid, onde o terreno muda de uma bela paisagem do
deserto cheia de cor para espetaculares paisagens de montanha. A costa é “pontoada” com pequenas aldeias de pescadores, incluindo a antiga vila de Dibba e
que oferece vistas impressionantes do Oceano Índico. Continuando ao longo da costa, chegada à mesquita mais antiga e pequena do país, a mesquita de Al
Bidya, construída no séc. XV. Será conduzido através das cidades portuárias de Khorfakhan e Fujairah e termine esta visita com paragem no forte de Fujairah
com cerca de 300 anos, bem como na fortaleza do oásis de Bithnah. Antes de regressar ao Dubai, tempo para almoçar e um pouco de tempo livre no hotel
Royal Beach ou similar.
Dia 7 – Dubai
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de carácter pessoal.
Dia 8 – 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 safari no deserto que será com acompanhamento em inglês – apenas condutor).
A ordem das visitas regulares poderá sofrer alterações no destino.

