EXCURSÕES

FÉRIAS
2022 | 2023

# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Emirados Árabes Unidos

DUBAI
Até Outubro 2023
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Excursões (Regulares)
Min.
Pax

Hora
Início

Duração

Refeições

Sáb.

Dubai Classic Tour
Burj Al Arab (paragem para
fotos), Mesquita de Jumeirah
(de fora), Distrito Al Fahidi,
Travessia de Abra e Mercado
Ouro e Especiarias

2

09:00

Meio dia

Não

X

Modern Dubai City Tour com
Burj Khalifa
Palm Jumeirah, Marina,
Mercado Madinat Jumeirah,
Dubai Mall, Burj Khalifa

2

09:00

Meio dia

Não

Abu Dhabi City Tour
Mesquita Sheikh Zayed,
Emirates Palace (paragem para
fotos), Marina Mall, Corniche,
Heritage Village, Ferrari World
(paragem para fotos)

2

08:00

Dia inteiro

Não

Saída do Dubai

Dom.

Seg.

Ter.

X

X

X

Qua.

Qui.

Sex.

X

X

X

X

X

Excursões (Regulares)

Deserto Dubai

Min.
Pax

Hora
Início

Hora
Fim

Refeições

Sáb.

Dom.

Seg.

Ter.

Qua.

Qui.

Sex.

Safari no Deserto com Jantar
Barbecue
(Adrenalina nas dunas e jantar)

2

15:30

21:30

Jantar

X

X

X

X

X

X

X

Notas:
- Sujeito a disponibilidade no momento da reserva;
- Hora de início/fim dependerá dos hotéis em que será feito o pick up/drop off. Por favor reconfirme o seu pick up 48h antes doserviço.
- As excursões a Abu Dhabi obriga a teste PCR para poder entrar neste Emirato (consulte regras atualizadas)
Alterações, Cancelamentos e Condições Gerais de Venda, de acordo com nossa página web: www.solferias.pt.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989

EXCURSÕES

FÉRIAS
2022 | 2023

# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Emirados Árabes Unidos

DUBAI
Até Outubro 2023
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Excursões (Privado)

Saída do Dubai

Pax

Hora
Início

Hora
Fim

Refeições

HD Dubai City Tour
Museu do Dubai, Travessia de
Abra, Mercado Ouro e
Especiarias, Mesquita de
Jumeirah & Burj Al Arab (de fora)

2

09:00

13:00

FD Dubai City Tour
Museu do Dubai, Travessia de
Abra, Mercado Ouro e
Especiarias, Mesquita de
Jumeirah, Burj Al Arab (de fora),
The Palm Jumeirah, Atlantis The
Palm, Dubai Marina, Dubai Mall
& Burj Khalifa (124 Floor)

2

09:00

17:00

Sáb.

Dom.

Seg.

Ter.

Qua.

Não

X

X

X

Não

X

X

X

Qui.

Notas:
- Mínimo 2 pessoas para a realização das excursões;
- Sujeito a disponibilidade no momento da reserva;
- Hora de início/fim dependerá dos hotéis em que será feito o pick up/drop off. Por favor reconfirme o seu pick up 48h antes do serviço.
- As excursões a Abu Dhabi obriga a teste PCR para poder entrar neste Emirato (consulte regras atualizadas)
Alterações, Cancelamentos e Condições Gerais de Venda, de acordo com nossa página web: www.solferias.pt.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989
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# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Emirados Árabes Unidos

DUBAI
Dubai City/Classic Tour
Maximize o seu tempo num dos destinos mais populares do mundo com um passeio de meio dia incrível combinando o rápido desenvolvimento do Dubai
com o seu rico passado comercial. O passeio começa em Palm Jumeirah, um arquipélago artificial e uma maravilha arquitetónica, povoado com hotéis
cinco estrelas, casas elegantes e entretenimento. Paragem para fotos em frente ao famoso hotel Atlantis e perto do Burj Al Arab, outro ícone da
hospitalidade de luxo. Continuação pelos bairros de residências exclusivas na Jumeirah Beach Road, bem como na Mesquita de Jumeirah e o ilustre distrito
de Zabeel e o seu Palácio, lar de Sua Alteza Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum. Segue-se Dubai Creek, que representa o coração histórico da
cidade, onde o comércio começou no início dos anos 1900, sendo hoje uma ponte entre o passado e o presente oferecendo esplêndidas vistas. É no Forte
Al Fahidi, construído no final do século 18 para se proteger contra invasões, a visita ao Museu do Dubai, que narra a história do passado da cidade como
um centro comercial e de mergulho de pérolas. Por fim, atravesse o creek num tradicional Abra (táxi aquático) para desfrutar de uma experiência antiga de
compras nos movimentados souks de ouro e especiarias de Deira.
Dubai City Tour Moderno com bilhete para Burj Khalifa
Numa cidade conhecida pela sua construção incrível, este passeio oferece uma visão dos projetos mais impressionantes do Dubai. A marina do Dubai é um
natural ponto de começo, onde as elegantes torres de arranha-céus se destacam entre as incontáveis lojas e destinos de lazer, num dos bairros mais
exclusivos. Descrita como a oitava maravilha do mundo, a ilha artificial de Palm Jumeirah é o lar do famoso hotel Atlantis, bem como de outros hotéis
cinco estrelas, boutiques elegantes e residências opulentas. Em contraste, os “greens” ondulados do Montgomery Golf Club criam uma atmosfera
suburbana relaxante. A próxima paragem é uma vista do hotel mais luxuoso do mundo, Burj Al Arab, projetado em forma de vela e situado numa ilha
privada. Depois de tirar fotos perto desta propriedade palaciana, seguimos para o centro do Dubai onde várias novidades mundiais chamam à atenção.
Quebrando recordes por ser o maior centro comercial, o Dubai Mall atrai mais de 80 milhões visitantes por ano. Este mega destino de compras fica
próximo do Burj Khalifa, um feito de engenharia inspirador e a construção mais alta do mundo. Neste, viaje para o deck de observação no 124º andar no
elevador mais rápido do seu tipo para desfrutar de uma perspetiva estonteante desta dinâmica cidade.
Abu Dhabi City Tour
Saída do hotel em direção à capital, numa viagem de aprox. 2h, a primeira paragem é uma oportunidade para tirar fotos no Ferrari World, o primeiro
parque temático da marca Ferrari. Uma experiência verdadeiramente memorável aguarda-o na Grande Mesquita Sheikh Zayed, a maior mesquita dos
Emirados Árabes Unidos e a terceira maior mesquita do mundo. Prepare-se para se surpreender com a incrível arquitetura no seu passeio por este
majestoso local de adoração. Continuando a visita histórica, partida em direção à Heritage Village, onde as tradições dos Emirados ganham vida em aldeias
reconstruídas, cenas charmosas e exibições autênticas. Passeie por uma réplica da comunidade de pescadores, compre souvenirs e veja artesãos
tradicionais demonstrando as suas habilidades enquanto tem um vislumbre pela simplicidade antes da descoberta do petróleo. De seguida, passagem pela
área exclusiva da cidade de Al Muteena passando por residências luxuosas e palácios privados como o Emirates Palace Hotel.
FD Dubai City Tour
Descubra uma das cidades mais visitadas do mundo numa visita que apresenta os seus triunfos modernos e encantos antigos.
O passeio leva-o por Sheikh Zayed Road, observando os arranha-céus e os centros comerciais até à primeira paragem, a marina do Dubai. Segue-se Palm
Jumeirah, um arquipélago artificial e uma maravilha arquitetónica, com paragem para fotos no hotel Atlantis. Seguindo em direção ao bairro antigo,
passagem pela Jumeirah Beach Road, com os seus palácios reais, residências exclusivas e locais de lazer. A Mesquita de Jumeirah é outro marco
imperdível, assim como o ilustre distrito de Zabeel e o seu Palácio, lar de Sua Alteza Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum. Segue-se Dubai Creek,
que representa o coração histórico da cidade, onde o comércio começou no início dos anos 1900, sendo hoje uma ponte entre o passado e o presente
oferecendo esplêndidas vistas. É no Forte Al Fahidi, construído no final do século 18 para se proteger contra invasões, a visita ao Museu do Dubai, que
narra a história do passado da cidade como um centro comercial e de mergulho de pérolas. Por fim, atravesse o creek num tradicional Abra (táxi aquático)
para desfrutar de uma experiência antiga de compras nos movimentados souks de ouro e especiarias de Deira. Em contraste direto, a próxima paragem
será no impressionante Dubai Mall, que atrai mais de 80 milhões de visitantes por ano e onde poderá observar por fora o Burj Khalifa, o edifício mais alto
do mundo.
Safari no Deserto com Jantar Barbecue
Este passeio leva-o numa jornada pelas maravilhas do deserto de Al Maha, Reserva de preservação, no deserto oriental do Dubai. Conquiste as areias com
uma sessão emocionante de “destruição” das dunas em veículos 4X4 personalizados, enquanto explora a paisagem. A vida na cidade parecerá a milhares
de kms de distância à medida que vai atravessando o terreno ondulado e vê o pôr do sol sobre uma vasta faixa de deserto intocado. A viagem termina no
acampamento tradicional iluminado por tochas, projetado para criar uma autêntica atmosfera árabe. Saboreie um jantar barbecue no conforto de tendas
de estilo beduíno e entretenimento regional, incluindo dança do ventre e um show de Tanoura retratando a famosa dança folclórica árabe. Se quiser uma
experiência mais ativa, tem a oportunidade de experimentar esqui na areia e passeio de camelo ou optar por uma atividade mais calma, como pintar as
mãos em padrões intrincados de henna ou amostras de diferentes sabores de shisha. Não perca a oportunidade de tirar uma foto com vestes árabes
clássicas como uma lembrança duradoura desta noite memorável sob as estrelas.

