
1º Dia: (Seg, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom) DUBAI
Chegada e recepção no Aeroporto Internacional de Dubai. 
Traslado ao hotel e Alojamento. 

2º Dia: DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, a excursão mais 
popular com os Land Cruisers, que chegarão entre 15:00h 
e 15:30h para um excitante passeio pelas fantásticas dunas 
do deserto dos Emirados. lá poderão tirar fotos únicas do 
por do sol árabe. Ao anoitecer, seguiremos caminho para 
nosso acampamento, montado em pleno deserto. O odor da 
carne fresca de Cordeiro  no espeto na grelha, as fogueiras, 
o odor dos tradicionais cones de água, e os confortantes 
sons da música árabe, o farão desfrutar de uma autêntica e 
envolvente noite beduína. Depois de recuperar as energias 
no jantar, uma bailarina mostrará a antiga arte da Dança do 
Ventre. Também poderão praticar o Sandboard, o passeio 
em um camelo e tatuagens de Henna. O passeio inclui 
água, refrescos, chá e café. retorno ao hotel pelas 21:30h. 
Alojamento.

3º Dia: DUBAI
Café da manhã e City Tour pela cidade com guia fluente em 
Espanhol. Saída do Hotel para a Zona de Deira, onde você 
visitará o museu de Dubai. Em seguida, visita ao Mercado 
de Especiarias e o Mercado do Ouro, atravessando o canal 
com as famosas “Abras”, as barcas típicas dos primeiros 
pescadores dos Emirados. Logo após, conheceremos o 
bairro Jumeirha, onde encontraremos as mansões típicas 
dos Emirados. Parada para fotos da Mesquita de Jumeirah e 
no Burj Al Árab, o único hotel 7 estrelas no Mundo. Volta ao 
hotel pela avenida principal Sheik Zaed Road, onde veremos 
o Burj Khalifa, o edifício mais alto do Mundo. Tarde livre. 
Alojamento. Durante a noite, saída às 19:30h para desfrutar 
de um Jantar (Buffet Internacional) à bordo de um Dhow 
tradicional, navegando cerca de duas horas pelo canal, 
apreciando suas vistas. Sua viagem o levará de sua Angra 
até o iluminado Dubai Creek Golf Club, que se assemelha às 
velas de um barco. Regresso ao hotel. 

4º Dia: ABU DHABI
Café da manhã . Visita a Abu Dhabi com guia Espanhol. 
Viajaremos cerca de 2 horas desde Dubai, passaremos pelo 
porto de Jebel Ali, o maior porto do mundo construído pelo 
homem, até a capital dos EAU. Admiraremos a Mesquita 
do Sheikh Zayed, a terceira maior do Mundo, assim como 
a tumba do próprio Sheikh. Seguiremos até a ponte de 
Al Maqta passando por uma das áreas mais ricas de Abu 
Dhabi, a área dos Ministros. Chegada à rua Comiche que é 
comparada à Manhattan, pelos seus Arranha-Céus. Buffet 

Internacional no almoço em um hotel de 5*. Parada para 
foto no hotel Emirates Palace. Continuaremos à área de 
Al batee, onde se encontram os palácios da Família Real. 
Em seguida, faremos uma parada na Heritage Village, uma 
reconstrução de um povoado de Oasis Tradicional que 
oferece uma visão interessante do passado do emirado. 
Os aspectos tradicionais da forma de vida no deserto, que 
inclui uma fogueira com cafeteiras, uma tenda de descanso 
feita com pelo de cabra e um sistema de irrigação falaj, 
que se apresentam como atrações pelo Museu Aberto. Por 
último, ao retornar a Dubai, passaremos pelo parque Ferrari 
(entrada não inclusa) para tirar fotos ou fazer compras (20 
minutos). Alojamento. 

5º Dia: DUBAI - SÃO PAULO
Café da manhã. Check out e traslado ao aeroporto. 

DUBAI AO COMPLETO05 
DIAS com ABU DHABI

Saídas diárias, exceto às terças

INCLUI

• 04 Noites no Hotel em Dubai com café da manhã incluso. 
• Traslados regulares aeroporto-hotel-aeroporto, com 
   assistência em Espanhol. 
• Tour regular de dia inteiro em Abu Dhabi, com almoço e 
   guia fluente em espanhol. 
• Tour regular de meio período em Dubai com guia fluente 
   em espanho.
• Jantar em Cruzeiro Dhow, com traslados em inglês.   
   (suplemento de assistência em espanhol: 63 USD por pax). 

• Safari no Deserto com jantar e transporte em inglês. 
   (suplemento de assistência em espanhol: 63 USD por pax).

NÃO INCLUI

• Tourism Dirham.
• Qualquer almoço ou janta não mencionada no programa.
• Extras e gastos pessoais. 
• Todas as gorjetas.

HOTEIS PREVISTOS Categoria

Arabian Park Resort Turista

Auriss Inn All Munhana Primeira

Media Rotana Tecom Luxo



www.evoluirturismo.com.br
contato@evoluirturismo.com.br

(11) 3129 5073 | (11) 99953 2541

PREÇOS POR PESSOA -  Terrestre
Em US$

01.01 - 30.04
01.10 - 20.12

TURISTA PRIMEIRA LUXO

DUPLA US$ 732 US$ 788 US$ 875

SINGLE US$ 1157 US$ 1244 US$ 1400

TRIPLA US$ 732 US$ 788 US$ 875

01.05 - 30.09 TURISTA PRIMEIRA LUXO

DUPLA US$ 594 US$ 657 US$ 757

SINGLE US$ 875 US$ 982 US$ 1175

TRIPLA US$ 594 US$ 657 US$ 757

* Consultar Semana Santa e Final de Ano


