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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. Assistência à chegada e transporte ao
hotel. Alojamento.
2º Dia Dubai (IMG Worlds of Adventure)
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. De tarde, entrada no Parque Temático IMG Worlds of Adventure, o maior parque temático coberto do mundo e
dividido em 4 zonas: IMG Boulevard (a zona de boas vindas ao parque e onde se encontra o assustador Hotel Encantado), Cartoon Networks (a zona preferida dos
mais pequenos com atracções e simuladores de Ben 10 e o assombroso mundo de Gumball), Marvel (mais dedicado aos adultos e com os famosos Spiderman, Hulk
e Thor) e Lost Valley (uma experiencia pré-histórica inspirada na era dos dinossauros). Alojamento.
3º Dia Dubai / Abu Dhabi (Ferrari World) / Dubai
Após o pequeno-almoço, saída para visita de dia inteiro a Abu Dhabi. A sua impressionante arquitectura moderna e as suas extensas avenidas verdes caracterizam a
capital dos Emiratos Árabes Unidos. Visita da Grand Mesquita, a terceira maior do mundo e a maior dos Emiratos Árabes Unidos. Passeio ao longo da Corniche e
passagem pelo bairro de luxo de Al Bateen. De tarde, entrada para visitar o Ferrari World. O Parque conta com 19 atracções que incluem 2 montanhas russas e uma
atracção aquática. Regresso ao hotel e alojamento.
4º Dia Dubai (Aquaventure & Lost Chambers)
Após o pequeno-almoço, entrada no Parque Aquaventure e Aquarium Lost Chambers, o maior e mais recente parque aquático no Dubai e que conta com atracções
inimagináveis. 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 música árabe e dança do ventre. Regresso ao hotel e alojamento.
5º Dia Dubai (Dubai Parks & Resorts)
Após o pequeno-almoço, entrada no Dubai Parks & Resorts, um parque com mais de 2 milhões de metros quadrados e com mais de 100 atracções e espectáculos.
Conta com 4 zonas: Motiongate Dubai, Bollywood Parks Dubai, Legoland Dubai e Legoland Water Park. Alojamento.
6º Dia Dubai / Musandam / Dubai
De manhã cedo, partida ao longo do Emirato de Ras Al Khaiman até ao porto de Dibba, já em território de Oman, na zona do estreito de Ormuz. Embarque num
tradicional Dhow de madeira para realizar um cruzeiro pelos espectaculares fiordes de Musandam. Passagem nas várias praias para poder nadar e fazer snorkelling
nas águas cristalinas. Almoço e bebidas refrescantes servidas a bordo. A meio da tarde, regresso ao Dubai. Durante o trajecto possibilidade de ver golfinhos.
Alojamento.
7º Dia Dubai
Após o pequeno-almoço, dia livre para visitas opcionais ou para compras. Alojamento.
8º Dia Dubai / Portugal
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto do Dubai. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal.
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento durante 7 noites no hotel escolhido, em regime de pequeno-almoço
1 Almoço e 1 Jantar
Visitas em regular, mencionadas no circuito com acompanhamento de guia local, em espanhol excepto tour a Musandam e safari no deserto que serão com guia em
inglês
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
Transfers de e para os parques temáticos (excepto Ferrari World)
Taxa hoteleira no Dubai
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Visitas opcionais
Seguro de Proteção Covid
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