
 

RÉVEILLON – 07 NOITES 
CHEGADAS EM 27, 28 E 29DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Dia 1 - Chegada em Dubai 
 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai e transfer com assistência de pessoal especializado da Rida 
International. Nossa equipe irá aguardar seu pax com uma placa da Rida International ou com nome dos clientes 
(a pedido) após passar pelas formalidades de imigração e bagagem. Transfer ao hotel, check in e hospedagem. 

 

Dia 2 - Safari no deserto em jeep 4x4   
Café da manhã no hotel. À tarde, excursão em veículos 4x4 pelo 
deserto. (5 pessoas por veículo). Jantar incluído com show. Retorno a 
Dubai e acomodação 
 

 

Dia 3 - Visita de meio dia por Dubai 
 

Depois do café-da-manhã começaremos o city tour de meio dia incluindo transporte, guia turístico e ingressos. 

Partiremos de Deira e passaremos pelo Souk das Especiarias e pelo Souk do Ouro (ambos fechados às sextas-feiras). 

Cruzaremos o canal no Abra ou táxi aquático para visitar o Museu de Dubai (fechado às sextas-feiras). Continuaremos 

por Jumeirah passando pela Mesquita de Jumeirah e faremos uma parada para tirar fotos do Burj al Arab (o único 

hotel 7 * do mundo. O passeio termina no Dubai Mall, o maior centro comercial do mundo com mais de 1.300 lojas, 

com vista para o Burj Khalifa (a torre mais alto do mundo com 828 metros de altitude). Tiraremos uma foto do 

exterior. Tempo livre. Regresso ao hotel e alojamento 

 

Dia 4 - Visita de Dia Inteiro a Abu Dhabi 
 
Depois do café-da-manhã faremos uma viagem de aproximadamente duas horas passando pelo porto de Jebel Ali até 

a capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Visitaremos a Mesquita Sheikh Zayed, uma das maiores e mais belas 

mesquitas do mundo. Almoço em um restaurante local. Continuaremos por uma das áreas mais ricas com vista para o 

Palácio Presidencial e o famoso hotel Emirates Palace até chegarmos à Corniche (Via Litorânea). O passeio continuará 

na área de Bateen. No final pararemos no parque da Ferrari para tirarmos uma foto de fora. Retorno a Dubai. 

Regresso ao hotel e alojamento. 

 

Dia 6 - EXPO 
 

Dia livre para visitar a EXPO 2020.  

Consultar seu guía sobre como chegar à EXPO 2020 e os horários de funcionamento. 
 

Dia 7 -  Dia Livre  
Dia livre. Alojamento. 
 

Dia 8 - Partida de Dubai  
Check out e tempo livre até o transfer para o aeroporto de Dubai  

 

 

 

 

 

2021/2022 



 
MÍNIMO 02 PAX- PREÇO POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO 

 
   

SUPLEMENTO SGL 
 

 

    
 

HOTEL 2 PAX  APLICADO A PARTIR DE 1 DBL +  
 

   1 SGL OU MAIS  
 

HOLIDAY INN AL BARSHA 4* OU SMLR $ 1.125 $ 819  
 

    
 

NOVOTEL AL BARSHA 4* OU SMLR $ 1.129 $ 919  
 

    
 

CROWNE PLAZA SHEIKH ZAYED 5* OU SMLR $ 1.609 $ 1.159  
 

     
 

 
*Hotel 3* não oferece quarto TPL 

 

 

O preço inclui:  

• Assistência no Aeroporto de Dubai (Saguão de desembarque)  
• Transfers Aeroporto / Hotel / Aeroporto (o tamanho do veículo depende do número de participantes)  
• 7 noites de alojamento em quarto duplo com café da manhã em buffet, no hotel.  
• Suplemento de Réveillon  
• Safari no deserto com jantar típico  
• Visita de meio dia a Dubai com guia falando Espanhol/Português.  
• Visita de dia inteiro a Abu Dhabi com almoço em restaurante local e guía falando Espanhol/Português  
• Entrada para 1 dia na EXPO 2020  
• Entradas onde se indica  
• Ingressos onde indicado  
• 5% de VAT 

 

O preço NÃO inclui: 
 
• Visto de Dubai (quando necessário). Validade mínima do passaporte 6 meses.  
• Qualquer almoço que não esteja indicado no roteiro.  
• Despesas pessoais e gorjetas  
• Ceia de Réveillon  
• Taxas de turismo Dirhams 

 

IMPORTANTE 
 

• Itinerário sujeito a alteração com base nos dias de funcionamento das visitas regulares 
 
• Preços sujeitos a alteração após o término nossa cotação, quartos sujeitos a disponibilidade mediante 

confirmação.   
 
 
 
 

 


