Os Emirados Árabes merecem sua atenção especial. Descubra conosco!

PACOTE DE EXCURSÕES
NOS EMIRADOS ÁRABES (BRAEM8)
Descubra palácios extremamente luxuosos,

arquitetura ousada e futurística no meio do deserto.
Os Emirados Árabes se tornaram uma das regiões que mais atraem pessoas no
mundo. A contraposição da tradição e as construções ulltramodernas fazem desse
um destino exótico perfeito para brasileiros se aventurarem.
Aproveite a oportunidade de descobrir paisagens que ficam entre o mar turquesa e
as cores quentes do deserto, além dos edifícios mais altos e luxuosos do mundo,
com arquitetura ousada e palácios históricos com vestígios de uma longa e rica
história.
Adquira agora mesmo o pacote de excursões nos Emirados Árabes, criado
especialmente para que você possa conhecer cada detalhe de Dubai e Abu Dhabi. O
pacote está disponível para compra antecipada, com preços em reais e
parcelamento junto ao cruzeiro.

DXB06 - CITY TOUR EM DUBAI
Duração: aproximadamente 4.5 horas

Este city tour em Dubai destaca os contrastes entre o velho e o novo numa cidade vibrante e de espantoso
crescimento. Esta cidade é popularmente conhecida como “A Cidade dos Mercadores”, devido à sua tradição
mercantil milenar. Este passeio incrível te levará para além do mundialmente renomado Burj Al Arab Hotel
de 7 estrelas, oferecendo excelentes oportunidades para fotos. A nossa primeira parada será na Mesquita
Jumeirah, um autêntico e magnífico exemplar da arquitetura Neo-Islâmica. Depois seguiremos até o World
Trade Centre, um dos marcos mais importantes da cidade e um dos mais novos edifícios da região. Em
seguida iremos até o antigo bairro de Dubai, Al-Bastakia, que contrasta fortemente com a modernidade.
Neste passeio vamos também visitar o museu do Forte Al Fahidi do século XVIII, fazer uma travessia da
Enseada de Dubai a bordo de uma embarcação típica chamada Abra, parando finalmente num mercado de
especiarias muito aromáticas. Finalizaremos este nosso tour visitando o grande souk de ouro de Dubai, um
inacreditável mercado de metais preciosos onde encontraremos joias sofisticadas de ouro a preços
extremamente atraentes e sem igual no mundo todo.

AUH23 - ABU DHABI
& TEA AT ETIHAD TOWER
Duração: aproximadamente 4 horas

Agradável passeio de meio dia com atrações imperdíveis de Abu Dhabi começa com uma viagem panorâmica
de ônibus por Corniche Road na orla até chegar à sua primeira parada, Abu Dhabi Heritage Village. Esse
museu vivo é dedicado a ilustrar as tradições e costumes fascinantes dos Emirados Árabes e oferece a
oportunidade de ver tendas, casas com pátio, um sistema de irrigação antigo e oficinas de artesãos, entre
outros. Do velho ao novo, o passeio o leva então a Etihad Towers, um complexo super moderno de cinco
arranha-céus, concluído em 2011. Você irá ao 74º andar de uma dessas torres para desfrutar de chá, bolo e
vistas espetaculares da Plataforma de observação, o momento perfeito para tirar fotos. O passeio então se
encerra com uma viagem pela área do palácio até chegar à Grande Mesquita Sheikh Zayed para uma
parada final para fotos do lado de fora, antes de retornar ao porto e ao navio.

APROVEITE DUAS FASCINANTES
EXCURSÕES POR APENAS
R$ 493,00 por adulto
R$ 365,00 por criança

DXB06 – CITY TOUR EM DUBAI
Observações: Número limitado de guias turísticos em outros idiomas, exceto Inglês. Se não encontrarmos um guia
que fale o idioma de algum hóspede, o tour será apresentado somente em inglês. devido às diferenças acentuadas
entre as temperaturas externas e as encontradas no interior dos locais visitados, bem como dos veículos de
turismo, recomendamos que os nossos hóspedes levem um agasalho de algodão leve para o seu próprio conforto.
Esta excursão estará disponível nas tardes de sextas-feiras para os hóspedes que estiverem em trânsito e aos
sábados à tarde para os hóspedes que embarcarem pela manhã neste dia. Nas escalas de sexta-feira, será
possível combinar com uma das seguintes excursões: DXB01, DXB07, DXB12. Viajantes que usam cadeira de
rodas devem ser acompanhados por um ajudante pagante para fornecer assistência ao entrar e sair do ônibus;
além disso, as cadeiras de rodas devem ser dobráveis, uma vez que o ônibus não tem rampa nem elevador.
Viajantes que usam cadeira de rodas e desejam participar deste passeio devem entrar em contato com o balcão
de excursões terrestres assim que embarcarem para que as providências sejam tomadas
AUH23 – ABU DHABI & TEA AT ETIHAD TOWER
Observações: Número limitado de guias turísticos em outros idiomas, exceto Inglês. Se não encontrarmos um guia
que fale o idioma de algum hóspede, o tour será apresentado somente em inglês. Devido às diferenças
acentuadas entre as temperaturas externas e as encontradas no interior dos locais visitados, bem como dos
veículos de turismo, recomendamos que os nossos hóspedes levem um agasalho de algodão leve para o seu
próprio conforto. Traje: elegante. Para homens: Camisa com colarinho( pode ser de manga curta), calças
compridas e sapatos fechados. Nada de tênis, chinelos, camiseta ou shortes. Para mulheres: calças compridas ou
saias, mangas longas, sapatos fechados ou um pouco abertos. A saída deste tour está programada para as
14:30h aproximadamente. Este passeio é realizado na parte da tarde e pode ser combinado com um dos seguintes
passeios: AUH01 ou AUH04. Viajantes que usam cadeira de rodas devem ser acompanhados por um ajudante
pagante para fornecer assistência ao entrar e sair do ônibus; além disso, as cadeiras de rodas devem ser
dobráveis, uma vez que o ônibus não tem rampa nem elevador. Viajantes que usam cadeira de rodas e desejam
participar deste passeio devem entrar em contato com o balcão de excursões terrestres assim que embarcarem
para que as providências sejam tomadas.

