
 

 

DUBAI COM ABU DHABI – COM ATRAÇÃO DA EXPO DUBAI 2020  

1º Dia 18/11/2021 (QUI): Porto Alegre 

Apresentação dos passageiros para embarque em Porto Alegre aproximadamente 18:00 para voo com destino a Guarulhos. 

 

2º Dia 19/11/2021 (SEX) Guarulhos 

Aproximadamente 02:00 embarque em voo direto previsto com a companhia Emirates no supermoderno voo A380, chegada 

em Dubai prevista pata o mesmo dia as 22:00, traslado ao hotel. 

 

 3º Dia: 20/11/2021 (SAB): Dubai 

Manhã livre, após o almoço, aprox. 15:00 horas, a saída rumo a um Safari pelo deserto, em veículo 4x4 (cabe 6 pessoas em 

cada veículo), com jantar incluído (sem bebidas) no deserto tipo bufe árabe e espetáculo folclórico árabe, retorno ao hotel. 

 

4º Dia: 21/11/2021 (DOM): Dubai 

Café da manhã no hotel, hoje faremos uma excursão de dia inteiro ao Dubai Moderno com visita a Mesquita de Jumeirah para 

fotos + panorâmica para fotos do Hotel Burj al Arab + traslado para ilha "Palm Jumeirah" para ver Hotel Atlantis The Palm + 

retorno em MONOTRILHO incluído, após iremos até a Marina de Dubai, em seguida continuação até o Dubai Mall para 

conhecer o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa (inclui ticket subida até o andar 124), no final da visita teremos tempo 

livre onde o grupo poderá permanecer em Dubai Mall e ver o espetáculo das fontes ou retornar ao hotel por sua conta. 

Pernoite no hotel e tempo livre. 

 

5º Dia: 22/11/2021 (SEG): Dubai 

Café da manhã no hotel, em seguida partiremos para uma excursão de meio dia a Dubai clássico, visitaremos o Heritage Village 

com entrada + visita pela região de Bastakia + visita ao Museu de Dubai com entrada, em seguida embarcaremos em "Abra" 

(taxi de água) + Zoco das Especiarias e aos Bazares de Ouro, o restante do dia será livre, neste dia incluímos um jantar (sem 

bebidas) no maior Yacht do Mundo com traslado de ida e volta do hotel inclusos. 

 

6º Dia: 23/11/2021 (TER): Dubai 

Café da manhã no hotel neste dia faremos uma excursão de dia inteiro a Abu Dhabi, passaremos por Jebel Ali e sua Zona 

Franca, faremos uma visita a Mesquita Grande do Sheikh Zayed com entrada + visita ao Bateen onde estão os Palácios reais + 

passeio marítimo conhecido por " Corniche" rumo ao "Quebra-Mar" + Almoço incluído (sem bebidas) em restaurante local, 

no retorno para Dubai parada ao parque temático da Ferrari (ingresso não incluído). 

 

7º Dia: 24/11/2021 (QUA): Dubai 

Café da manhã no hotel, dia livre com sugestão para visita as grandiosas estruturas preparadas especialmente para a EXPO 

DUBAI 2020 uma exposição internacional que acontecerá de outubro de 2021 a março de 2022.  

 

8º Dia: 25/11/2021 (QUI): Dubai 

Neste dia sugerimos de forma opcional fazer um passeio de meio dia combinando Miracle Garden e Global Village, ou fazer 

um day use no famoso hotel Atlantis que fica localizado no final de Palm Jumerah. Também sugerimos conhecer o segundo 

maior shopping de Dubai o Maal of Emirates e o Ski Dubai que fica neste mesmo shopping. Lembrando que este dia é o início 

do final de semana muçulmano e algumas atrações poderão não estar funcionando. 

 

9º Dia: 26/11/2021 (SEX): Dubai 

Café da manhã no hotel, separamos este dia para atividades pessoais independentes, poderemos retornar ao Dubai Mall ou 

até mesmo ficar curtindo a linda praia ao lado do grandioso e famoso Burj Al Arab. 



 

 

10º Dia: 27/11/2021 (SÁB): Partida de Dubai 

Traslado hotel em Dubai para aeroporto Dubai com assistência de guia em português, embarque com destino a Guarulhos e 

chegada prevista no mesmo dia às 17:20, desembarque para aduana e logo em seguida check in para POA com chegada 

prevista próximo da meia noite. 

 

O Pacote inclui: 

 Bilhete aéreo POA/DUBAI/POA em classe econômica; 

 Todos os traslados com assistência em português; 

 8 noites de hospedagem com café da manhã no hotel TRYP by Wyndham Dubai ou similar; 

 Todos os passeios e traslados conforme incluídos e descritos no itinerário; 

 Acompanhante desde o Brasil com mínimo de 20 passageiros; 

 Visto de entrada em Dubai 

 Taxas obrigatórias de hospedagem e impostos; 

 

Não inclui: 

 Seguro-viagem internacional; 

 Transporte até o aeroporto de POA; 

 Tudo que não esteja mencionado como “incluso” no roteiro acima; 

 Gorjetas para os guias e motoristas, sugerimos U$ 5,00 por dia e por pessoa. (3,00 para o guia e 2,00 

para o motorista); 

 

Investimento por PESSOA e Forma de Pagamento: 
Apartamento duplo ou triplo: 13.300,00 no prazo ou R$ 12.600,00 à vista. 
Formas de pagamento a prazo: Entrada de 20% + saldo em até 6x  
** Valores e condições para pagamento até 20/07/2021 ** 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

*A entrada em Dubai e em qualquer outro Emirado pode ser negada pelas autoridades caso o seu passaporte contenha o carimbo de 

entrada ou saída de Israel. A validade do passaporte para entrar em Dubai e obter o visto deve ser superior a 6 meses. 

* Durante a visita à mesquita de Abu Dhabi não se permite usar shorts ou bermuda, tanto para homens quanto para mulheres, nem 

camisas de manga curta (homens) ou sem mangas (mulheres). No caso de estar interessado em conhecer a Torre Khalifa recomendamos 

que faça a sua reserva com antecedência. Qualquer reserva efetuada no mesmo dia é mais cara. 

* Como política geral é possível que nos Emirados Árabes lhe solicitem um depósito em dinheiro à chegada ao hotel onde ficará 

hospedado. Esse depósito é entregue na hora de realizar o check in, sendo recuperado integralmente na saída (desde que você não tenha 

realizado nenhuma despesa no hotel). Lembre-se de que a agência não se responsabiliza por esse pagamento nem pelas consequências 

que envolvam não o pagar. 

* Neste tour está incluída a taxa TOURISM DIRHAM, assim você não tem que pagar na chegada. 


