GRUPO
CARNAVAL EM DUBAI 2020
8 dias
DUBAI

DUBAI

SAÍDA 21 DE FEVEREIRO DE 2020
1º Dia – 21/Fev - São Paulo / Dubai

ouro (Gold Souks). Noite livre. Café da manhã incluído.

Apresentação no aeroporto de Guarulhos, às 21:30hs - balcão da
Emirates, terminal 3, para embarque com destino à Dubai.

5º Dia – 25/Fev - Dubai / Sunset Safari

2º Dia – 22/Fev - Dubai
Decolagem do vôo às 01h25 e pouso em Dubai às 22h55.
Desembarque e traslado ao hotel.

3º Dia – 23/Fev - Dubai / Abu Dhabi & Ferrari World
Pela manhã, encontro na recepção do hotel para passeio de dia
completo à Abu Dhabi e Ferrari World.
Hoje visitaremos Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes onde
visitaremos à majestosa Mesquita de Sheikh Zayed, a maior do pais e
também uma das mais bonitas do mundo, faremos uma visita
panorâmica pelos principais pontos da cidade e finalizaremos nossa
visita no famoso parque Ferrari World (ticket de entrada no parque
não incluso) Tempo livre no shopping anexo ao parque e retorno à
Dubai. Dress Code (Mesquita) - Para esta visita é necessário seguir
as orientações de roupas permitidas. Café da manhã incluído.

4º Dia - 24/Fev - Nova e Antiga Dubai
Iniciaremos nosso tour visitando a parte Nova de Dubai: The Palm,
Jumeirah, Dubai Marina até o centro Novo de Dubai onde fica o
Dubai Mall – parada para foto no Burj Al Arab. Subiremos no TOP do
Burj Al Khalifa (torre mais alta de Dubai), para uma vista panorâmica
da cidade. Na parte da tarde, conheceremos a parte tradicional,
iniciando por Dubai Creek onde visitaremos o museu de Dubai. Após
uma curta travessia em um barco típico Abra faremos um divertido
passeio pelos mercados de especiarias (Spice) e o mercado de…

À Tarde, encontro na recepção do hotel para saída para o passeio
Sunset Dinner Safari – embarque em um carro Land Rover 4x4
(compartilhado com outros passageiros) para uma aventura no
deserto. Realizaremos uma passeio sobre as dunas até o ponto de
observação do pôr do sol. Após, seguiremos para um acampamento
no meio do deserto onde será servido um jantar buffet, com show
de danças típicas. Após o jantar, retorno ao hotel. Café da manhã
incluído e jantar incluídos.

5º Dia – 26/Fev - Dubai
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Café da manhã incluído.

5º Dia – 27/Fev - Dubai
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Café da manhã incluído.

5º Dia – 28/Fev - Dubai / São Paulo
Logo cedo, traslado ao aeroporto para embarque com destino à São
Paulo. Voo Diurno. Chegada e fim de nossos serviços.
*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem

- Voo

- Café da Manhã

- Jantar

SERVIÇOS INCLUÍDOS
Passagem aérea em classe econômica, voando via
Emirates Airlines
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com
café da manhã buffet.
Refeições conforme especificado no roteiro (exceto
bebidas).
Todos os passeios descriminados no roteiro.
Guias locais em espanhol ou português (conforme
disponibilidade).
Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar
condicionado.
Seguro viagem Internacional.
Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Categoria 4* Superior
Dubai

Aéreo e Terrestre:
Preço por pessoa

Apartamento Duplo ou Triplo:

USD 3.100,00

Vida Downtown Hotel ou similar

Promoção para reservas antecipadas:
10X SEM JUROS via
cartão de crédito Visa ou Mastercard em Reais.

Apartamento Single:

USD 3.900,00

Taxas de Embarque:

USD 270,00

Primordial Operadora e Turismo
Informações e Reservas:

Documentos necessários:
Vistos: Brasileiros estão isentos.
Passaporte: original com validade mínima de 06 meses.
Febre Amarela: Comprovante internacional (recomendado)

(011) 3257-1667
www.primordialturismo.com.br
contato@primordialturismo.com.br
19 anos

