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Carnaval em Dubai e Abu Dhabi | FEVEREIRO DE 2020

UM CARNAVAL GLAMOUROSO 
O grupo terá oportunidade de contemplar o mais famoso cartão postal da cidade, Burj 
Al Arab (luxuoso hotel em formato de vela de barco); além de conhecer Mall of the Emi-
rates, um dos shopping centers mais famosos de Dubai, (que possui uma estação de 
esqui). Como passeios opcionais: ainda teremos o Dubai Frame - edifício em formato de 
moldura de quadro; e visita ao Burj Kalifa Dubai: o maior prédio do mundo. Nossa via-
gem continua pela capital do país, Abu Dhabi, onde conheceremos a gigantesca Mes-
quita Sheik Zayed. Além disso, teremos oportunidade também de contemplar as Etihad 
Towers: (complexo de edifícios composto por cinco torres com mais de 200 metros de 
altura cada).

PROGRAMAÇÃO 

Quinta-feira, 1º dia -  20/02/2020 - Brasil > Dubai

Embarque em Guarulhos com destino a Dubai. Está previsto voo direto às 1h25min pela cia Emirates.

Chegada prevista em Dubai às 22h35min. Transfer para hotel. Pernoite em Dubai.

Sexta-feira, 2º dia - 21/02/2020 - Dubai

Após café da manhã, saída para visita panorâmica por Dubai, segunda maior cidade dos Emirados Árabes 



Unidos. Sua arquitetura é destaque na paisagem que tem ao fundo o golfo árabe e o deserto. Passare-

mos pelo mais famoso cartão postal da cidade: o Burj Al Arab. Continuaremos pela praia de Jumeirah, 

passando por sua magnífica mesquita e os palácios da região costeira, chegando em seguida, ao bairro 

Bastakia: a região histórica da cidade. Parada para contemplar as antigas “Torres de Vento” – construções 

dos antigos mercadores locais. Ao lado, está o forte Al Fahidi, hoje o Museu de Dubai, que reproduz os 

antigos hábitos dos nativos, como cultivadores de pérolas e mercadores. Continuação do passeio em um 

“Abra” – um típico barco/táxi – para cruzar o Creek e poder acompanhar o skyline da moderna arquitetura 

metropolitana. Desembarque e continuação aos famosos mercados de ouro e especiarias. Término do 

city tour no Dubai Mall, o maior shopping do mundo. Tempo livre para atividades pessoais. Como opcional, 

subida ao Burj Kalifa Dubai: o maior prédio do mundo (com horário previamente agendado). Retorno ao 

hotel livre. Pernoite em Dubai.

Sábado, 3º Dia - 22/02/2020 - Dubai

Dia livre para atividades pessoais. Sugestão: ir à praia pela manhã; e à tarde, esquiar na estação de esqui 

que está dentro do “Mall of the Emirates”; ou ainda, passear pelos canais da Madinat Jumeirah; ou simples-

mente fazer compras em um dos inúmeros shoppings de Dubai. Como passeio opcional, sugerimos visitar 

o novo atrativo da cidade, o extravagante Dubai Frame: edifício em formato de moldura de quadro – que 

permite ao visitante caminhar em sua passarela de vidro a 150 metros de altura. À noite, sugerimos ir ao 

Global Village – gigantesco parque que celebra a cultura de inúmeros povos e países do mundo. Pernoite 

em Dubai.

Domingo, 4º dia - 23/02/2020 - Dubai > Abu Dhabi (140 km). 

Após café da manhã, visita à capital dos Emirados Árabes Unidos: Abu Dhabi. Conheceremos a Grande Mes-

quita do Sheik Zayed: suntuosa edificação árabe que mistura em sua arquitetura os estilos persa, mughal e 

alexandrino; teremos oportunidade também de contemplar as Etihad Towers: complexo de edifícios com-

posto por cinco torres com mais de 200 metros de altura cada (e que foram usadas como locação no filme 

“Velosos e Furiosos 7”). À tarde, sugerimos como opcional, um café no Emirates Palace, hotel onde os Sheiks 

se reúnem para tratar dos Emirados Árabes. Final do dia, retorno a Dubai. Pernoite em Dubai.

Segunda-feira, 5º dia - 24/02/2020 - Dubai

Pela manhã, sugerimos visitar o Miracle Garden: um dos mais impressionantes jardins de flores do mundo. 

Com aproximadamente 72 mil metros quadrados e cerca de 150 milhões de flores formando arcos, mosai-

cos, túneis e cascatas. À tarde, sugerimos como passeio opcional o Desert Safari com jipes 4x4 pelo deserto, 

incluindo show e jantar típico. Retorno à noite. Pernoite em Dubai.

Terça-feira, 6º dia - 25/02/2020 - Feriado de Carnaval: Dubai

Dia livre para compras. Dubai é zona franca e com isso um paraíso para compras, desde os antigos souks até 

os mais diversificados centros comerciais como: a “Al Fahidi Street”, conhecida como a rua dos eletrônicos; o 

“Naif Souk” para os produtos têxteis; sem mencionar os próprios shopping centers, como o “BurJuman Cen-

tre”, o “Mercato Mall” e o “Ibn Battuta Mall”. À noite, sugerimos jantar opcional no Burj Al Arab: luxuoso hotel 

construído em forma de vela de barco. Pernoite em Dubai.

Quarta-feira, 7º dia - 26/02/2020 - Dubai > Brasil

Pela manhã, check out no hotel e transfer para o aeroporto. Embarque previsto para às 9h05min. Chegada 

ao Brasil prevista para o final da tarde.



DATA
Saída em 20 de fevereiro de 2020.

INCLUI

• Acompanhamento de guia Big Golden Tour desde a saída, mínimo grupo de 25 pessoas;

• Passagem aérea São Paulo > Dubai > São Paulo em Voo direto com Emirates;

• Taxas de embarque;

• 6 noites de hospedagem em Dubai hotel cat. 4 estrelas superior com café da manhã estilo Buffet;

• City tour em Dubai com guia falando português;

• Visita na Marina de Dubai;

• Visita ao Golden Souk em Dubai (mercado do ouro);

• Travessia de barco no Creek Dubai;

• Passeio para Abu Dhabi de dia todo com guia falando português;

• Almoço em Abu Dhabi;

• Visita a Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi;

• Transfer in/out em Dubai;

• Visita a Palmeira em Dubai;

• Seguro de viagem;

• Visto para Dubai;

• Kit Big Golden Tour.

NÃO INCLUI

Documentação de ordem pessoal. Ingressos não mencionados como inclusos. Refeições não menciona-

das. Outros transportes que forem necessários: táxis, metro, vans. Pernoites extras e tudo que não constar 

como incluso.

VALOR POR PESSOA

Valor do pacote por pessoa - R$ 9.980,00 em apartamento duplo ou triplo.

Valor para criança até 11 anos - R$ 8.980,00 ficando no mesmo apartamento com 2 adultos.

Valor adicional para Single - R$ 2.480,00

IMPORTANTE

Passaporte válido (com mínimo de vencimento seis meses após o retorno da viagem). Menores desacom-

panhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial quando não autorizado no próprio 

passaporte e carteira de identidade quando não houver a filiação no passaporte. Não é exigido vacinas 

especiais para este destino, mas recomendamos fazer vacina da febre amarela e ter a carteirinha/Certi-

ficado Internacional pela Anvisa.



Informações adicionais importantes:

Não recomendamos esta viagem para crianças menores de 10 anos, pois o roteiro não é um roteiro atrati-

vo para as mesmas. Também, o fato de termos horários, alimentação, programação de passeios e ativida-

des voltadas a adultos, o que poderia deixar a criança cansada forçando os pais ou responsáveis a terem 

que abrir mão de certas atividades para dar a necessária atenção a criança.

Não indicamos acomodação em apartamento triplo. Embora isto seja possível, esclarecemos que apesar 

da excelente qualidade dos hotéis, normalmente no apartamento triplo é montada uma cama extra que 

pode ser: um sofá cama, cama armada no estilo campanha, de casal mais uma cama extra. Para garantir 

seu conforto e comodidade recomendamos duplo ou single;

Documentação e vacinas: É de inteira responsabilidade do passageiro providenciá-los e durante a via-

gem mantê-los em segurança. Os custos derivados de perda ou falta destes serão de inteira responsabi-

lidade do passageiro. A agência não se responsabiliza pelo embarque de passageiros que estiverem em 

desacordo com a documentação;

Até a presente data não se faz necessária a obrigatoriedade de vacinas para ingresso nos países que visi-

taremos, porém recomendamos que tenham em dia a vacina da Febre Amarela e levem consigo a Cartei-

ra Internacional de Vacinação da Febre Amarela emitida pela ANVISA, para evitar problemas com alguma 

alteração de exigências próxima à data da viagem. O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia 

(CIVP) contra a febre amarela agora tem a opção de emitir esse documento online. Maiores Informações: 

em Chapecó, a ANVISA atende pelo fone (49) 3329-6718 (email: admaal@chapeco.sc.gov.br). Central de 

Atendimento da Anvisa, pelo telefone 0800 642 9782, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.

Cancelamentos: recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na Legislação Brasilei-

ra vigente. Reforçando que todo cancelamento deverá ser formalizado por escrito e dependendo do prazo 

em que for solicitado, ocorrerão diferentes valores de multas, principalmente após a emissão do aéreo e/ou 

pagamento de fornecedores que impossibilitam a recuperação destes valores. No caso de aptos duplos em 

que somente 1 pessoa cancela, será cobrada do desistente a diferença para apartamento individual.


