SAÍDA: JULHO 2019

1º dia – 12 Jul (Sex): Rio de Janeiro / Partida
Apresentação no aeroporto internacional para embarque em voo com
horário de saída previsto para 02H05 do dia 13 de julho e com destino à
Dubai.
2º dia – 13 Jul (Sab): Dubai / Chegada
Chegada prevista para as 23H00. Recepção no aeroporto e traslado ao
hotel. Hospedagem.
3º dia – 14 Jul (Dom): Dubai (Safari no Deserto)
Teremos a manhã livre para descanso após um longo voo. Almoço no
hotel. À tarde, faremos uma excursão em veículos 4x4 pelas altas e
fantásticas dunas do deserto. Teremos a experiência única de assistir ao
por do sol no deserto. Em seguida, nos dirigiremos a um acampamento
onde fogueiras e os relaxantes sons da música árabe resultarão em uma
tarde inesquecível. Jantar. Veremos um show de dança do ventre e
teremos a oportunidade de fazer pinturas de hena. No final do dia,
regresso ao hotel e hospedagem.
4º dia – 15 Jul (Seg): Dubai (City Tour + Burj Khalifa + Shopping Tour
Dubai Mall)
Café da manhã. Saída para visita de dia inteiro começando por Deira, a
parte antiga da cidade. Exploraremos o antigo centro de Dubai com o
seu famoso Museu de Dubai, o Souk de Ouro e o Dubai Creek.
Chegaremos até a região do Burj Khalifa e teremos a oportunidade de
subir no maior arranha-céu já construído no mundo (ingresso incluído).
São 160 andares e 828 metros de pura emoção. Seguiremos pela
Jumeirah Beach Road onde será possível explorar o lado da praia e a parte
moderna da cidade. Parada para fotos no Burj Al Arab, o único hotel
categoria 7 estrelas no mundo. Em seguida faremos um shopping tour no
Dubai Mall, considerado o maior centro comercial do mundo. Regresso ao
hotel. Jantar e hospedagem.
5º dia – 16 Jul (Ter): Dubai (Shopping Tour Mall Of The Emirates)
Café da manhã. Hoje sairemos para um tour de compras de dia inteiro no
Dubai Mall Of the Emirates, que além de inúmeras atrações, possui mais
de 520 lojas em sua propriedade. Visitaremos o Ski Dubai (ingresso
incluído), primeiro resort de ski do Oriente Médio. É o maior parque de
neve indoor do mundo! Imaginem, do lado de fora 40º graus, e do lado
de dentro, -3 graus! Teremos a oportunidade de ver neve em pleno
deserto. No final do dia regresso ao hotel e hospedagem.
6º dia – 17 Jul (Qua): Dubai (Parque Aquático Aquaventure)
Café da manhã. Saída para visita de dia inteiro ao Parque Aquático
Aquaventure (ingresso incluído). O parque possui 700 metros de praia e
inúmeros tobogãs. Teremos também a oportunidade de explorando o
Aquário The Lost Chambers, onde vivem 65.000 animais marinhos. No
final da tarde regresso ao hotel. Jantar e hospedagem.
7º dia – 18 Jul (Qui): Dubai (Parque Motion Gate)
Café da manhã. Conheceremos o parque temático Motion Gate (ingresso
incluído) que possui atrações dos filmes épicos de Hollywood como

Shrek, Jogos Vorazes, Caça Fantasmas etc. Mais de
10 líderes de bilheteira de grandes empresas cinematográficas:
DreamWorks Animation, Sony Pictures Studios e Lionsgate foram
transformados em atrações. Além disso, os visitantes podem ver as
maravilhas dos bastidores dos filmes em cenários cinematográficos
autênticos no Studio Central. Jantar. Hospedagem.
8º dia – 19 Jul (Sex): Dubai / (Parque IMG Worlds Of Adventure) /
Abu Dhabi
Após o café da manhã, saída com destino ao Parque IMG Worlds Of
Adventure (ingresso incluído), considerado o maior parque de diversões
indoor do mundo. O parque possui varias zonas como A Marvel Zone (o
simulador do Hulk é sensacional), o Lost Valley Dinosaur Adventure e a
área do Cartoon Network. No final da tarde, seguiremos com destino à
Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. Chegada ao hotel, jantar e
hospedagem.
9º dia – 20 Jul (Sab): Abu Dhabi (City Tour + Museu do Louvre)
Café da manhã. Saída para visita de dia inteiro pela cidade. Passaremos
pela residência Jazirra, ex moradia de Shaikh Zayed. Em seguida,
admiraremos a famosa Mesquita de Abu Dhabi, obra de arte arquitetônica
sendo uma das maiores mesquitas no mundo, com a impressionante
capacidade para 41.000 fiéis. A Mesquita possui mais de 1.000 colunas,
lustres banhados a ouro 24 quilates e o maior tapete feito a mão no
mundo. Seguiremos por uma das zonas mais ricas de Abu Dhabi até
chegarmos a Corniche Road. O tour continuará pela área de Bateen,
finalizando no Hotel Emirates Palace. Depois seguiremos para a Sadiyat
Island para ver a Cidade de Masdar que possui o objetivo de se tornar a
cidade ecológica mais sustentável do mundo. O local combina técnicas
antigas da arquitetura dos Emirados com tecnologia moderna. Após, visita
ao Museu Louvre (ingresso incluído). Retorno ao hotel. Jantar e
hospedagem.
10º dia – 21 Jul (Dom): Abu Dhabi (Warner Bros Studios)
Café da manhã. Hoje teremos como destino o famoso parque Warner
Bros Studios (ingresso incluído). Do Super-Homem, Batman e MulherMaravilha a adoradas estrelas dos desenhos animados como Pernalonga,
Scooby-Doo e Fred Flintstone, entre muitos outros, estarão presentes no
parque temático que possui 29 brinquedos de última geração. No final da
tarde, regresso ao hotel. Jantar e hospedagem.
11º dia – 22 Jul (Seg): Abu Dhabi (Ferrari World)
Café da manhã. Visitaremos o primeiro parque temático da Ferrari no
mundo (ingresso incluído). O Ferrari World Abu Dhabi é a sede de uma
mistura de brinquedos, atrações e lojas da Ferrari. No final da tarde
teremos nosso jantar de despedida dentro do parque. Retorno ao hotel e
hospedagem.
12º dia – 23 Jul (Ter): Abu Dhabi / Dubai / Rio de Janeiro
Bem cedo regressaremos à Dubai para embarque com destino ao Rio de
Janeiro. Chegada e ... FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

Incluindo 26 destaques:
 Passagem aérea em classe econômica promocional voando
Emirates Airlines saindo do Rio de Janeiro.
 1 acompanhante New It especializado desde o Brasil, durante
toda a viagem, para um mínimo de 15 passageiros.
 Chip para celular com internet ilimitada durante toda a viagem
(Função uso de dados, não habilitado para ligações).
 Traslados de chegada e saída.
 05 noites de hospedagem no Hotel Hilton Mall Of The Emirates
(4*) em Dubai, 01 noite de hospedagem no Hotel Lapita (4*) em
Dubai e 04 noites de hospedagem no Hotel Novotel em Abu
Dhabi (4*).
 Café da manhã diário.
 09 refeições conforme indicadas no roteiro, sendo 01 jantar no
deserto em Dubai e 01 jantar de despedida no Parque Ferrari
World em Abu Dhabi.
 Guias locais falando português.
 Visitas panorâmicas em Dubai e Abu Dhabi.
 Safari pelo deserto com passeio em veiculo 4x4.
 Visita com ingresso incluído ao Burj Khalifa.
 Tour de compras no Dubai Mall.
 Tour de compras no Mall Of The Emirates.
 Ingresso incluído ao Ski Dubai (Aluguel de equipamento de Ski
não incluso. Contratação e pagamento deverão ser feitos
localmente).

 Visita com ingresso incluído ao Parque Aquático Aquaventure e
Aquário Lost Chambers.
 Visita com ingresso incluído ao Parque Motion Gate.
 Visita com ingresso incluído ao Parque IMG Worlds Of Adventure.
 Visita com ingresso incluído ao Museu do Louvre.
 Visita com ingresso incluído a Warner Bros Studios.
 Visita com ingresso incluído ao Parque Ferrari World.
 Seguro saúde/bagagem (Assistência médica de USD 60.000,00
por evento).
 Kit Viagem (mochila, camisa e etiquetas de bagagem,
garrafinha/squeeze e porta documentos).
 Burca personalizada “NewIt” para as meninas e bandana
personalizada “NewIt” para os meninos.
 Encontro para bate-papo e coffee break com os coordenadores
de grupo antes da viagem para apresentação do programa, tirar
dúvidas e integração de seus participantes.
 Supervisão no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro durante
o embarque e auxílio nas chegadas neste aeroporto de
passageiros vindos de outras cidades (consulte-nos sobre os voos
domésticos que utilizamos, visando conexões mais seguras);
 Supervisão no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro durante
o desembarque no dia da chegada ao Brasil e auxilio nas partidas
de passageiros voando para outras cidades (consulte-nos sobre
os voos domésticos que utilizamos, visando conexões mais
seguras);

Preços por pessoa em US DÓLARES, saída do RIO DE JANEIRO, parte aérea e terrestre, à base de um grupo mínimo de 15 passageiros:
Tipo de quarto

À vista ou financiamento
decrescente** (somente cheque)

Em 10 vezes (25% + 9 vezes
no cheque ou cartão)

Taxa de Remessa Internacional

Em duplo

USD 4.099,00

USD 4.249,00

USD 95,00

Em single

USD 4.549,00

USD 4.699,00

USD 120,00

 Taxa de embarque não incluída: USD 300,00 por pessoa, aproximadamente.
 Obrigatório possuir passaporte com validade mínima de 06 meses a partir da data do embarque.
 O imposto de Turismo de Dubai não está incluso e deverá ser pago localmente pelo passageiro (aproximadamente USD 5,00 por noite).
Prazos e condições de pagamento:
 O sinal de reserva é de USD 250,00 por passageiro e não garante o preço, somente a pré-reserva do lugar. Somente o pagamento integral da viagem
garante os valores anunciados acima.
 Enviar junto com o sinal, a cópia do documento (passaporte ou identidade) e a ficha médica preenchida.
 Menor viajando desacompanhado: Favor providenciar autorização em português e em inglês (modelo no site www.newit.com.br).
 Todas as vendas devem estar emitidas e com o pagamento finalizado até 10 de abril de 2019.
 Após esta data, passageiros novos terão 72hr para quitação e emissão.
 Por motivos operacionais, não estamos aceitando reservas em quartos individuais para menores de 18 anos.
OBS: A escolha e a marcação de assentos serão confirmadas única e exclusivamente no aeroporto, no ato do check in.
A companhia aérea não nos autoriza garantir a escolha prévia dos assentos.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. OS PREÇOS NÃO INCLUEM; Taxas de aeroporto no Brasil e no exterior, taxa de remessa, refeições
não mencionadas no itinerário, serviços de lavanderia, despesas com documentação, passaporte,
vistos, etc, excursões opcionais, extras de caráter pessoal e todos os serviços que não estiverem
especificados como incluídos no roteiro impresso.
2. CONCORDÂNCIA: Ao aceitar participar desde excursão, o usuário ou a agência de viagem sua
mandatária declara conhecer as condições gerais específicas para opção do programa adquirido,
aderindo às mesmas na forma de legislação em vigor, comprometendo-se, quando for o caso, por si e
seus familiares. No caso de quaisquer reclamações sobre os serviços prestados, é imperativo, sob pena
de perda do direito, esgotar o entendimento com o operador, antes de reclamar na Embratur e/ou
órgão delegado, não enviando a postulação para qualquer noticiário, em face de publicidade negativa,
adotando o princípio de arbitragem.
3. INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS: As inscrições serão aceitas para esta programação mediante um
sinal não reembolsável de USD 250,00 por pessoa. O restante do pagamento deverá ser efetuado até
10 de Abril de 2019.
4. PREÇOS: Os preços das excursões são fixados tomando-se por base as taxas de câmbio vigentes no
Brasil e, consequentemente, sofrerão possíveis alterações de acordo com o reajuste cambial.
5. CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
O custo do cancelamento em relação à antecedência ao dia do embarque:
DO CUSTO TOTAL DO PROGRAMA:
Até 60 dias antes do embarque - 10% do valor total da excursão.
Do 59º ao 40º dia anterior ao embarque – 20% do valor total da excursão.
Do 39º ao 25º dia anterior ao embarque – 30% do valor total da excursão.
Do 24º dia anterior ao embarque até o dia do embarque (ou o não comparecimento) – 100% do valor
total da excursão.

6. PARTE AÉREA: Como intermediários entre a cia. aérea e o passageiro, estamos sujeitos as
regras impostas pelas transportadoras aéreas. Portanto, após a emissão dos bilhetes aéreos e
independente dos prazos de cancelamento acima, mudanças de data de viagem, mudanças de
nome, transferências, cancelamentos e reembolsos, estarão sujeitos a multas e taxas impostas
pela cia. aérea. Estas condições podem ser impostas também em relação as tarifas promocionais
normalmente aplicadas nos pacotes, tais como não reembolso e prazo determinado para
alteração da data de viagem. Observação: se por motivos técnicos ou meteorológicos os vôos
forem retardados ou cancelados fazendo com que o roteiro seja alterado, correrão por conta da
cia. aérea e dos passageiros as despesas decorrentes.
7. RESPONSABILIDADES: NEW IT CLUB VIAGENS E TURISMO LTDA, EMBRATUR Nº 22598-00-413 Agência de viagens e turismo declara, explicitamente, que opera como agente entre o
passageiro e os serviços mencionados no presente programa tais como: empresa de transporte,
hotéis, etc. Por conseguinte declina de toda responsabilidade por qualquer deficiência dos
serviços prestados, assim como danos, perdas e acidentes, atrasos ou irregularidades que
participam deste itinerário não se consideram responsáveis por nenhum ato, omissão ou evento
que ocorra com os passageiros quando os mesmos não se encontram a bordo de suas aeronaves
e veículos, tornando-se o contrato de transportes mencionados no bilhete emitido, único
instrumento de responsabilidade entre os passageiros e o transportador. O ato de inscrição para
participar de qualquer viagem deste programa implica na total conformidade por parte dos
passageiros, com todas as condições mencionadas. Todas as tarifas que aparecem neste folheto
estão cotizados em US dólares, sendo a taxa de conversão, da parte aérea, fixado pelo DAC Departamento de Aeronáutica Civil. A impressão deste folheto não ocorre por ordem da Cia.
Aérea e não envolve a responsabilidade da mesma. A empresa Aérea atua somente como
transportadora aérea, não assumindo nenhuma responsabilidade.

