Réveillon em Dubai - 6 dias
06 dias / 05 noites
a partir de
R$ 1.304

+9x de R$ 338
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Já imaginou passar o Réveillon em Dubai? Confira o nosso roteiro de viagem e comece o ano novo em grande estilo!

Paises: Emirados Árabes
Cidades: Abu Dhabi - Dubai
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
Saídas de Dubai em 27, 28 ou 29 de Dezembro de 2021

Inclui
– Traslado com Assistência de chegada e saída em Dubai (EXIT POINT) ao Hotel
– 5 noites de acomodação Dubai com café da manhã no hotel escolhido ou similar
– Safari no deserto em carro 4×4 com jantar

– Tour de meio dia por Dubai (antigo/moderno) com guia em Espanhol/Português
– Visite Abu Dhabi dia inteiro com almoço no restaurante local e guia em Espanhol/Português
– Entradas onde mencionado
– 5% VAT imposto local

Roteiro
1º Dia - DUBAI
Chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai-DXB. Traslado para o hotel com assistência. Acomodação.
2º Dia - DUBAI
Café da manhã no hotel. À tarde, excursão em veículo 4x4 pelo deserto (6 pessoas por veículo). Jantar e show incluídos (Durante o Ramadan
os shows estarão suspensos). Retorno a Dubai e acomodação.
3º DIA - DUBAI
Café da manhã no hotel. Saída para Tour de meio dia por Dubai. Começaremos por Deira visitando os Souks (Mercados) das Especiarias e do
Ouro (ambos fechados às sextas-feiras). Atravessaremos o Creek (canal) em um Abra (taxi aquático) para visitar o Museu de Dubai (fechado às
sextas-feiras). Continuaremos nosso passeio por Jumeirah passando pela Mesquita de Jumeirah e parando para fotos do Burj al Arab (único
hotel de 7* no mundo). O tour termina no Dubai Mall, onde encontra-se o Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo com 828 metros. Regresso ao
Hotel e acomodação.
4º DIA - DUBAI – VISITA DE DIA INTEIRO A ABU DHABI – DUBAI
Café da manhã no hotel. E em horário apropriado saída com destino a Abu Dhabi, cidade que está localizada a duas horas de Dubai, através do
porto de Jebel Al, até a capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Pare para visualizar a JAZIRRA RESIDENCE, antiga residência de
Shaikh Zayed. Admiraremos a Mesquita Sheikh Zayed e continuaremos por uma das áreas mais ricas de Abu Dhabi até chegarmos à Estrada
Corniche. O passeio continuará na área de Bateen. No final, paramos no parque Ferrari para tirar uma foto do lado de fora. Retorno a Dubai e
acomodação.
5º DIA - DUBAI

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes.
6º DIA – DUBAI - Aeroporto de Dubai
Café da manhã no hotel. E em horário apropriado saída para o Aeroporto de Dubai.

Saídas e Preços
Saídas de Dubai em 27, 28 ou 29 de Dezembro de 2021

Pacote de viagem com hospedagem no hotel CITY AVENUE DEIRA 3* ou similar
A partir de USD 779 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.299 (valor do pacote em acomodação individual)

Pacote de viagem com hospedagem no hotel HOLIDAY INN AL BARSHA 4* ou similar
A partir de USD 925 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.590 (valor do pacote em acomodação individual)

Pacote de viagem com hospedagem no hotel NOVOTEL AL BARSHA 4* ou similar
A partir de USD 1.029 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.795 (valor do pacote em acomodação individual)

Pacote de viagem com hospedagem no hotel CROWNE PLAZA SHEIKH ZAYED 5* / ASIANA 5* ou similar

A partir de USD 1.345 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.422 (valor do pacote em acomodação individual)

*Preços para um mínimo de 2 pessoas viajando juntas. Preço do apartamento single só é válido quando houver um quarto duplo na mesma
viagem ou dois aptos single.

Observações
– PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO
– HOTÉIS SUJEITOS A DISPONIBILIDADE
– ITINERÁRIO SUJETO A ALTERAÇÕES
– JANTAR DE REVEILLON (obrigatório em alguns hotéis)
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