EXCURSÕES|DUBAI
VALIDADE: 01.11.2016 A 31.10.2018

DUBAI | EXCURSÕES DE MEIO DIA
CITY TOUR DUBAI ANTIGO – CIDADE DOS MERCADORES
Uma excursão histórica fascinante. A nossa visita leva-nos do Burj Al Arab, o hotel referência de Dubai, à Majlis Al
Ghorfat, uma construção magnífica de 1955, recentemente restaurada que era a casa de férias do antigo Sheikh
Rashid bin Saeed Al - Maktoum. Passando por palácios modernos, paramos na Mesquita de Jumeirah. A visita
segue e leva-nos à área de Bastakiya, para admirarmos as antigas casas com torres de vento, construídas por ricos
mercadores. No caminho, passamos pelo imponente Palácio de Zabeel. Mais adiante, visitamos o Forte Al Fahidi,
uma estrutura de 200 anos de idade que abriga o Museu do Dubai e preserva o passado da cidade como
importante centro de comércio e exploração de pérolas. Continuamos a nossa viagem através do Dubai Creek
num barco tradicional. Enquanto atravessamos o creek, vemos a metrópole e sua esplêndida arquitetura cobrindo
as estreitas vielas do nosso próximo destino: os souks de especiarias e ouro.
01/11/2016 a 31/10/2017:
Preço excursão partilhada: 47,50€ por adulto; 33,75€ para crianças 2-11 anos
Dia das Excursões: Diariamente
Notas importantes: Almoço não incluído no preço
01/11/2017 a 31/10/2018:
Preço excursão partilhada: 45,50€ por adulto; 30,71€ para crianças 2-11 anos
Dia das Excursões: Diariamente
Notas importantes: Almoço não incluído no preço

CITY TOUR DUBAI MODERNO – UM NOVO AMANHECER
A visita começa nas proximidades do Burj Al Arab, oferecendo uma grande oportunidade para tirar fotos no
primeiro hotel sete estrelas do mundo. Nossa próxima paragem é em Palm Jumeirah, uma ilha artificial projetada
com a forma de uma palmeira. Percorrendo as ruas que formam o seu tronco, observamos mais de perto os seus
hotéis temáticos e vilas típicas. Em seguida, vamos para a marina. Prosseguimos com uma visita ao Dubailand
Information Centre, onde poderá ver uma amostra dos dinâmicos projetos futuros. Continuamos para o Souk Al
Bahar, localizado na Cidade antiga, nos arredores do icônico Burj Khalifa. Caracterizado como um mercado
tradicional árabe, o local oferece muitas opções de compras e alimentação. O Souk Al Bahar também é lugar ideal
para conseguir fotos impressionantes do Burj Khalifa que ascende ao céu.
01/11/2016 a 31/10/2017:
Preço excursão partilhada: 93,39€ por adulto; 80,22€ para crianças 2-11 anos
Dia das Excursões: 2ªfeiras, 3ªfeiras, 4ªfeiras, 5ªfeiras e Domingos
Notas importantes: Almoço não incluído no preço; Não está incluído o bilhete de acesso ao deck de Observação
do Burj Khalifa

CITY TOUR DUBAI MODERNO
Explore os marcos icónicos que compõem o horizonte futurista da cidade.
De The Palm Jumeirah, passando pelo Atlantis Hotel, paragem na Marina do Dubai e um passeio de 20 minutos de
barco. A seguir visitamos o Burj Al Arab, e seguimos até ao Dubai Mall. No Dubai Mall pode observar O Aquário do
Dubai e o Zoo Subaquático.
Este passeio visita todos os destaques.
(Visita opcional ao convés de observação do Burj Khalifa).
01/11/2017 a 31/10/2018:
Preço excursão partilhada: 55,74€ por adulto; 43,23€ para crianças 2-11 anos
Dia das Excursões: Diariamente
Notas importantes: Almoço não incluído no preço; Não está incluído o bilhete de acesso ao deck de Observação
do Burj Khalifa

EXCURSÕES|DUBAI
VALIDADE: 01.11.2016 A 31.10.2018
SAFARI NO DESERTO COM JANTAR NAS DUNAS - SUNDOWNER
O misterioso deserto convida-o para uma noite mágica – uma aventura inesquecível. Deixando para trás o
alvoroço da cidade à tarde, os guias do nosso Safari conduzem o visitante em veículos 4x4 para uma jornada
emocionante nas dunas, pela Reserva de Conservação do Deserto de Dubai. A sua aventura no deserto começa
com uma demonstração de falcoaria antes de chegarmos ao coração do deserto sobre as dunas móveis da
Reserva. No alto de uma grande duna, assistimos ao pôr-do-sol lançando o seu brilho alaranjando sobre a
imensidão ondulada de areia em todas as direções. Como uma miragem deslumbrante à distância, verá a luz
cintilante do iluminado acampamento onde uma tradicional receção árabe o aguarda. O acampamento invoca
imagens das noites árabes. Relaxe em confortáveis e pequenas almofadas nas tendas Beduínas e mate a sua sede.
Enfeite as suas mãos com desenhos ricos em detalhes de hena e vista-se com os trajes típicos da Arábia. Veja o
seu nome escrito numa garrafa de areia colorida, desfrute de um banquete de carnes grelhadas, saladas frescas,
deliciosos doces árabes. Faça um breve passeio a camelo ou simplesmente desfrute da aromática shisha.
01/11/2016 a 31/10/2018:
Preço excursão partilhada: A partir de 99,38€ por adulto; 79,03€ para crianças 2-11 anos
Dia das Excursões: Diariamente
Notas importantes: Inclui jantar e uma seleção de bebidas

DUBAI | EXCURSÕES DE DIA INTEIRO
CITY TOUR ABU DHABI – AVENTURA NA CAPITAL
Saindo do Dubai, passamos pelo maior porto construído pelo homem em Jebel Ali e seguimos viagem de duas
horas por uma estrada entre a costa e o deserto até Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Aqui,
poderá apreciar exemplos da arquitetura árabe moderna nos inúmeros arranha-céus, vilas e palácios ao longo
do trajeto costeiro em estilo de Riviera. Uma nova atração é a majestosa mesquita Sheikh Zayed, a terceira
maior do mundo, batizada com o nome do Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o primeiro presidente dos
Emirados Árabes Unidos. Junto à grande mesquita fazemos uma paragem para não perder a oportunidade de
fotografar esta obra-prima da arquitetura islâmica. Depois, visitamos a Heritage Village, onde souks, uma antiga
vila de pescadores e tendas de beduínos foram reproduzidas para que possa conhecer o dia a dia tradicional de
Abu Dhabi. Depois do almoço, passamos pelo característico Emirates Palace Hotel. De volta para a Dubai,
paramos no Manarat Al Saadiyat, um centro criado para o visitante, que mostra os futuros planos em Abu Dhabi.
Em seguida passamos por Yas Island e paramos no Yas Hotel, onde fica o circuito de Fórmula 1 de Yas Marina,
para descanso e algumas fotos.
01/11/2016 a 31/10/2017:
Preço excursão partilhada: 64,66€ por adulto; 40,71€ para crianças 2-11 anos
Dia das Excursões: 2ªfeiras, 3ªfeiras, 4ªfeiras e Sábados
Notas importantes: Almoço não incluído no preço
01/11/2017 a 31/10/2018:
Preço excursão partilhada: 67,11€ por adulto; 46,64€ para crianças 2-11 anos
Dia das Excursões: 2ªfeiras, 3ªfeiras, 4ªfeiras e Sábados
Notas importantes: Almoço não incluído no preço

Condições Gerais:
- Os preços publicados estão apresentados por pessoa em Euros para um mínimo de 2 participantes.
- Uma excursão assegura ao cliente o transporte, visitas aos locais e refeições (sem bebidas), quando especificadas. Os
extras não estão incluídos.
- Os itinerários e preços poderão ser alterados sem aviso prévio.
- A agência organizadora é unicamente a intermediária entre os clientes e a transportadora ou restaurantes pelo que não
se responsabiliza por quaisquer anomalias ou acidentes verificados.
- A agência organizadora reserva-se o direito de utilizar autocarros, mini bus ou veículo privado.
- As excursões poderão ser canceladas devido a mau tempo, condições fora do controle ou por número insuficiente de
participantes.

