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 Dubai – Emirados Árabes Unidos:  

 

                              4 Noites / 5 Dias 

               01 de junho a 31 de outubro de 2020  

                                                             Preços por pessoa em quarto duplo: 

                                                                              R$ 1.927,14 

HOTÉIS INCLUSOS OU SEMELHANTES: 

Nome do hotel  

Hotel Millennium Central Downtown 4*  

 

DIA 1: 

Chegada em Dubai 

Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto de Dubai, assistidos e depois transferidos 

para o hotel 

Pernoite no hotel 5 * / 4 *  
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DIA 2: 

City Tour em Dubai Antiga, aproximadamente 5 horas 

Após o café da manhã, o motorista irá buscar passageiros no hotel. 

Sobre o passeio 

Aprenda sobre a vida do século XIX em Dubai ao visitar o Museu de Dubai e ziguezaguear através 

dos becos do Distrito Histórico de Al Fahidi. Entre em uma “abra”, um tradicional táxi aquático que 

transportou os cidadãos locais ao longo dos anos por Dubai Creek. Percorra os souks que 

comercializam ouro e especiarias. Pare na mesquita mais fotografada da cidade, a Mesquita 

Jumeirah. Mantenha seus olhos abertos, como você passará pela histórica Union House Flag, onde 

os Emirados Árabes Unidos estabeleceram sua união há quase meio século atrás. 

Inclui: Transporte ida e volta, Guia de Turismo falando inglês. 

Não inclui: refeições, bebidas, souvenires, gorjetas, despesas de ordem pessoal, passeios opcionais. 

Após o término do passeio, retorne ao hotel. 

DIA 3: 

Safári no Deserto ao Entardecer, aproximadamente 5 horas 

Após o café da manhã, o motorista irá buscar passageiros no hotel. 

Sobre o passeio 

Você não terá vivido o que é estar no Oriente Médio sem ter feito o Safári pelo Deserto. Um veículo 

de 4x4 de luxo será enviado para buscá-lo e levá-lo direto para o deserto. Prepare-se para uma 

experiência emocionante de 1h. Aproveite a oportunidade de andar em um camelo. Jantar em um 

acampamento autêntico beduíno, onde você também poderá relaxar com shows culturais ao vivo. 

Inclui: Transporte ida e volta, Jantar. 

Não inclui: Guia, refeições, bebidas, souvenires, gorjetas, despesas de ordem pessoal, passeios 

opcionais. Após o término do passeio, retorne ao hotel. 
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DIA 4: 

Após o café da manhã no Hotel, vocês possuem o dia livre. 

 

Pernoite no hotel 5 * / 4 *  

DIA 5: 

Após o café da manhã, check-out, traslado ao aeroporto 
 
Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem agradável e sem 

interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados compreendem suas necessidades 

profundamente e comprometidos em fornecer a você a experiência de viagem inesquecível que você 

sonhou. Vamos começar a jornada dos seus sonhos! 

 

OS PREÇOS SÃO POR PESSOA EM R$ E INCLUEM: 

Transfer de ida e volta do Hotel e para o aeroporto 

4 noites de hospedagem no Hotel Millennium Central Downtown com café da manhã diário 

City Tours com um guia de Turismo. 

Todos os impostos incluídos. 

 

REGRAS: 

Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo; 

Valores por pessoa; 

Não inclui voos; 

Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Ano Novo; 

Os valores podem ser parcelados em até 10x; 

Sujeito à alteração e disponibilidade. 


