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Descrição
Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Dubai
Comparência no aeroporto, 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino ao Dubai. Chegada e transporte ao hotel.
Alojamento.
2º Dia Dubai
Após o pequeno-almoço, visita do Dubai. A visita começa no antigo bairro de ?Bastakiya? com as suas casas tradicionais e as torres de vento que serviam no
passado como sistema natural de ar condicionado. Em seguida visita ao museu do Dubai situado no forte de Al Fahidi. Depois de atravessar o Creek, visita ao Souk
do ouro e das especiarias e à Mesquita de Jumeirah. Regresso ao hotel e resto do dia livre. Alojamento.
3º Dia Dubai
Após o pequeno-almoço, manhã livre para passear pela cidade. A meio da tarde, saída em jipes 4x4 para um passeio nas dunas do deserto. Paragens para
fotografar as dunas e para apreciar o por do sol. Jantar em tendas beduínas com musica árabe e dança do ventre. Regresso ao hotel e alojamento.
4º Dia Dubai / Manila
Em hora a combinar localmente transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque. Partida no voo com destino a Manila nas Filipinas. Noite a bordo.
5º Dia Manila / Boracay ou Palawan
Assistência à chegada a Manila e ligação ao voo doméstico com destino a Boracay ou Palawan. Chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
6º ao 9º Dia Boracay ou Palawan
Dias livres para desfrutar de algumas das praias mais bonitas do mundo, ou para participar em excursões.
10º Dia Boracay ou Palawan / Manila / Portugal
Após o pequeno-almoço, em hora a informar localmente, transporte ao aeroporto e embarque com destino a Portugal, via Manila e pelo menos mais uma cidade de
ligação. Noite a bordo.
11º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea internacional e doméstica, em classe económica, de acordo com o itinerário.
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento no Dubai, durante 3 noites no hotel escolhido em regime de pequeno-almoço
1 Jantar no Dubai
Visitas em regular, mencionadas no circuito com acompanhamento de guia local, em espanhol excepto transfers e safari no deserto que será com guia em inglês
Transporte dos aeroportos aos hotéis escolhidos e vice-versa em Boracay ou Palawan
Alojamento durante o nr de noites escolhidas em Boracay ou Palawan no hotel, tipo de quarto e regime escolhido
Taxas hoteleiras e Iva.
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens.

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Taxa a pagar localmente no Dubai
Visitas opcionais
Bebidas à refeições
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