
EMIRADOS ÁRABES  

 

 

CARNAVAL 2018 
SAÍDAS: 09 & 10 FEVEREIRO 

 

1º GRUPO – CHEGANDO EM DUBAI DIA 09 FEVEREIRO 
08 FEV – RIO DE JANEIRO – Apresentação no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro a 
partir das 23:00 hrs para check in no Balcão da Emirates. 
 
09 FEV – RIO DE JANEIRO /  DUBAI – Embarque nas primeiras horas no voo EK:248 com 
destino a Dubai. Chegada, passagem pela Alfândega, recepção e traslado privativo ao Hotel 
Hyatt Regency (5*) para acomodação. 
 
10 FEV – DUBAI – Café da manhã e tempo livre. Às 16:30 hrs, saída em veículo Land Cruise  
4x4  (6 pessoas por veículo) para o tour Desert  Safari, um fantástico trajeto pelas altas 
dunas do deserto. Parada para fotos do pôr do sol. Em seguida nos dirigiremos para o camp 



side onde teremos um jantar típico, churrasco árabe acompanhado de relaxante sons da 
música árabe. Tempo livre para tatuagem com Henna e ao final, assistiremos  um show  de 
dança do ventre. Retorno ao hotel para acomodação. 
 

2º GRUPO – CHEGANDO EM DUBAI DIA 10 FEVEREIRO 
09 FEV – RIO DE JANEIRO – Apresentação no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro a 
partir das 23:00 hrs para check in no Balcão da Emirates. 
 
10 FEV – RIO DE JANEIRO /  DUBAI – Embarque nas primeiras horas no voo EK:248 com 
destino a Dubai. Chegada, passagem pela Alfândega, recepção e traslado privativo ao Hotel 
Hyatt Regency (5*) para acomodação. 
 
11 FEV  –  DUBAI – Café da manhã no hotel . As 09:00 hrs,  inciaremos a visita da parte 
antiga da cidade. Começaremos pelo Distrito de Al Fahidi, também conhecida como 
Bastakiya. Esta área atmosférica  em  Bur Dubai  é um dos locais mais antigos da cidade,  
com suas torres de vento tradicionais (um antigo sistema de ar condicionado usado para 
captar o vento e arejar as casas), pátios movimentados e becos labirínticos. Após visita do 
Museu, cruzaremos o creek em barco tradicional “abra” para visitar o Mercado de Ouro e 
Especiarias. Seguiremos para a parte moderna de Dubai: Jumeirah. No caminho, parada 
para fotos na Mesquita de Jumeirah (visita externa), vista panorâmica de Zaabel Palace 
(residência do Sheikh) e continuaremos até o Hotel Burj Al Arab (único hotel  7 estrelas do 
mundo) onde poderemos fazer fotos da parte externa.  Seguiremos para Palm Island, com 
tempo livre para fotos do Hotel Atlantis.  Seguiremos para o Dubai Mall (maior shopping do 
mundo com o maior aquário indoor) e tempo livre para aqueles que desejarem subir a Torre 
mais alta do mundo “Burj Khalifa”, de onde se tem uma magnífica vista de toda a cidade.  O 
ticket de subida pode ser comprado na hora). A visita termina as 17 hrs com retorno ao 
hotel, mas os que desejarem, poderão ficar no shopping para ver a  Fonte das Águas 
Dançantes e fazer compras, retornando ao hotel por conta própria.   
 
12 FEV – DUBAI / ABU DHABI – Café da manhã no hotel e em horário a ser determinado, 
check-out e traslado para Abu Dhabi. Duas horas  de viagem nos separam Dubai a Abu 
Dhabi, passando pelo porto Jebel Ali, considerado o maior porto construído  pelo homem.  
Chegada, check-in e acomodação no Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort. Tarde livre. Ótima 
oportunidade para uma visita opcional ao Parque da Ferrari. Tickets com preços acima de 
Usd 60 (comprados na entrada do Parque). 
 
13 FEV – ABU DHABI / DUBAI – Café da manhã no hotel e check-out até as 11 hrs, quando 
sairemos para visita da cidade. Passaremos pelo Hotel Emirates Palace, o hotel cinco 
estrelas que tem visual espetacular, digno dos mais luxuosos palácios dos Emirados Árabes,  
até chegar ao  Corniche, a avenida mais bela da cidade. Seguiremos para Yas Island, onde 
está o Circuito Yas Marina,  conhecido por sua modernissíma infraestrutura. Nossa última 
parada será na Mesquita Sheikh Zayed, a maior mesquita do país e considerada a terceira 
maior mesquita do mundo com capacidade de acomodar 40,000 fiéis.  Suas reluzentes 80 
cúpulas brancas e seus 4 minaretes podem ser vislumbradas já na entrada de Abu Dhabi. 
Seus amplos pátios e mais de mil colunas são cobertos de mármore branco. Seu interior é 
coberto por um tapete persa de deixar qualquer um de boca aberta, é o maior tapete do 
mundo, fabricado por mais de 1200 artesãs medindo 5,627 m2 e pesando 47 toneladas. 
A visita a Mesquita do Sheikh Zayed é uma grande oportunidade para conhecer como os 
muçulmanos praticam a sua religiosidade. Todos devem usar roupas que cubram braços e 
pernas e para as mulheres, também lenço cobrindo o cabelo. Após a vista, seguirmos para 
Dubai. Chegada e acomodação no Hotel Hyatt Regency. 

http://www.visitdubai.com/en/travel-planning/neighbourhoods-and-landmarks/bur-dubai


 
  
14 FEV – DUBAI – Café da manhã e dia livre para aqueles que chegaram no dia 09 
fevereiro. Para os que chegaram no dia 10 Fevereiro, manhã será livre e às 16:30 hrs, saída 
em veículo Land Cruise  4x4  (6 pessoas por veículo) para o tour Desert  Safari, um fantástico 
trajeto pelas altas dunas do deserto. Parada para fotos do pôr do sol. Em seguida nos 
dirigiremos para o camp side onde teremos um jantar típico, churrasco árabe acompanhado 
de relaxante sons da música árabe. Tempo livre para tatuagem com Henna e ao final, 
assistiremos  um show  de dança do ventre. Retorno ao hotel para acomodação. 
 
15 FEV – DUBAI – Café da manhã no hotel e dia livre,. Sugerimos visita opcional aos 
pequenos Emirados de Sharjah e Ajman ou visita a um dos maravilhosos shopping de Dubai. 
 
16 FEV – DUBAI – Café da manhã e dia livre. Última oportunidade para compras. 
 
17 FEV – DUBAI – Traslado bem cedo ao Aeroporto para embarque em vôo da Emirates 
(EK:247) com saída prevista para as 07:10 hrs com destino ao Brasil. Chegada prevista para 
as 15:50 hrs, desembarque e... FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!!! 
 

PREÇO POR PESSOA: 
1ªOPÇÃO – SAÍDA DO BRASIL 09 FEVEREIRO 
EM SINGLE  USD 3.775  IRRF = USD 108 
EM DUPLO  USD 2.946  IRRF = USD   70 
EM TRIPLO  USD 2.813  IRRF = USD   64 
 
2ªOPÇÃO – SAÍDA DO BRASIL 10 FEVEREIRO 
EM SINGLE  USD 3.539  IRRF = USD   97 
EM DUPLO  USD 2.814  IRRF = USD   64 
EM TRIPLO  USD 2.699  IRRF = USD   59 
 
TAXAS DE EMBARQUE  USD 136 
VISTO    USD   95  



 
PREÇOS INCLUEM: 
- Bilhete aéreo Gig/Dxb/Gig voando Emirates 
- 8 noites acomodação em hotel – regime café da manhã (1ªOpção) 
- 7 noites acomodação em hotel – regime café da manhã (2ª opção) 
- Visitas mencionadas no programa em base privativo com guia falando português ou 
espanhol) 
- Seguro viagem Intermac Gold 
- Kit viagem (bolsa) 
- Guia acompanhante desde o Brasil para um mínimo de 30 passageiros (dividido entre as 
duas saídas) 
 
PREÇOS NÃO INCLUEM: 
- Despesas de caráter pessoal: lavanderia, telefonemas, etc 
- Visitas e excursões opcionais 
- Gorjeta a guias e motoristas 
- Taxas de embarque 
- Taxas hoteleiras 
- Despesas com visto 
- Tudo o que não estiver especificado em “Preços incluem” 

 
 
HOTÉIS PREVISTOS: 

Cidade Hotel Tipo de quarto 

Dubai Hyatt Regency Standard 

Abu Dhabi Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort Standard 

 
 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

 Brasileiro necessita de visto  

 Apresentar passaporte brasileiro válido e com duração de até no mínimo 6 meses depois da 
data que pretende retornar 

 O passaporte deve ter ao menos 2 páginas em branco. 
 

 
FORMA DE PAGAMENTO: 
20% entrada e saldo parcelado em 9 x sem juros no cartão.  
Taxas de embarque e Irrf devem ser pagos junto a entrada. 
 
 
PREÇOS VÁLIDOS PARA MÍNIMO DE 30 PASSAGEIROS VIAJANDO JUNTOS 
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