
ÁSIA 2022/23

DUBAI & MALDIVAS
Dubai, Maldivas

10 dias / 8 noites.

Nesta viagem combinamos uma estadia no Dubai com uma estadia nas Maldivas 

onde poderá eleger o hotel, o regime e as noites que mais desejar.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.995 € 

Dia 1 Portugal - Dubai
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas 
de antecedência. Formalidades de embarque e partida 
com destino ao Dubai. Chegada e transfere para o hotel 
selecionado. 

Dias 2 - 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da cidade e 
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências 
sugeridas:

 · Visita de Dubai de meio-dia: início da visita pela parte 
antiga da cidade, visitando o bairro de Basrakiya, o forte 
Al Fahidi e o Museu do Dubai, onde poderá conhe-
cer a história e cultura do país. Continuação com um 
passeio de Abra (famoso táxi de água) para cruzar o 
Creek e explorar os mercados de especiarias e do ouro. 
Paragem na “Union House”, continuando até à mesquita 
de Jumeirah para um stop para fotografia. A excursão 
segue pela praia de Jumeirah para ver o luxuoso hotel 
Burj Al Arab. Continuação pela Sheikh Zayed Road, para 
apreciar os aranhas céus da cidade até a “Downtown” 
de Dubai para uma visita panorâmica onde poderá ver 
a Torre mais alta do mundo, o Burj Khalifa (entrada não 
incluída), junto ao impressionante centro comercial 
Dubai Mall.  

 · Visita de dia completo a Abu Dhabi: saída por estrada 
até à capital dos Emiratos Árabes Unidos, o maior dos 
sete Emiratos, conhecida também como a cidade mais 
rica do mundo. À chegada, início da visita com guia à fa-
mosa Mesquita Sheikh Zayed. Posteriormente passagem 
pelos palácios dos Xeques e paragem para fotografia em 
frente ao majestoso hotel Emirates Palace. De seguida 
pequeno passeio panorâmico pela cidade para conhecer 
melhor o património e cultura da vida passada nesta 
cidade. Passagem pela Corniche de Abu Dhabi com 
os seus espetaculares aranhas céus e o seu “Heritage 
Village”. Regresso ao Dubai ao final do dia. 

 · Safari no deserto com jantar barbecue em acampa-
mento beduíno: por volta das 15h00, saída do hotel 
em 4x4 para dar início ao safari através do deserto 
mais bonito do medio Oriente, onde poderá disfrutar 
de várias paragens para fotografia e contemplar o pôr 
do sol. Transfere depois para o acampamento beduíno 
onde poderá fazer um passeio de camelo, fumar shisha, 
tatuar-se com hena, tirar fotografias com um falcão e 
ainda apreciar um jantar barbecue, enquanto assiste aos 
shows ao vivo como a dança do ventre. Depois do jantar, 
regresso ao hotel.

Dia 4 Dubai - Maldivas
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, 
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e 

saída com destino a Malé (Maldivas). Chegada e transfere 
para o hotel selecionado. Conforme o hotel, o transfere 
poderá ser de lancha rápida, hidroavião ou voo doméstico 
e lancha rápida. Alojamento.

Dias 5 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.

Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar local-
mente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades 
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala). 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal 
Chegada. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS
 · Voos em linha regular, em classe económica. 
 · Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
 · Transferes no Dubai em privado com condutor a falar 

inglês.
 · Transferes em nas Maldivas em serviço regular. 

Conforme o hotel, o transfere poderá ser de lancha 
rápida, hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.

 · Alojamento nos hotéis e regime selecionados (ou 
similares).

 · Taxa ambiental (green tax).
 · Seguro de viagem.
 · Taxas de aeroporto e combustível.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Dubai
 · Visita de meio dia ao Dubai moderno e antigo.
 · Visita de dia inteiro ao Dubai morderno e antigo.
 · Visita ao Dubai moderno, Burj Khalifa, Dubai Mall 

Aquarium.
 · Visita ao Dubai moderno, Sky Dubai e Dubai Mall 

Aquarium.
 · Safari romântico no deserto.
 · Cruzeiro com jantar Dhow Creek.
 · Cruzeiro com jantar Dhow Marina. 
 · Tour em helicóptero.
 · Passeio de balão.
 · Visita de dia inteiro a Al Ain.
 · Visita de dia inteiro a Fujairah.

DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 01/04/23

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade Hotel
(4*/5*) Dubai Towers Rotana
 Maldivas Kurumba

A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a 
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as 
visitas ou experiências que quer levar já contratadas. 
Nas páginas 48 - 52, propomos alguns exemplos de hotéis 
a eleger nas Maldivas, mas temos mais opções de várias 
categorias, desde os hotéis mais económicos a hotéis de 
luxo. 
Não está incluída a taxa turística local no Dubai que 
varia entre 7 e 20 AED (2 e 5€) por noite. Valor pago 
directamente no hotel. 
Nos hotéis das Maldivas cujo transfere seja em hidroavião, 
o voo internacional terá que chegar até às 15h00 para que 
se possa realizar o transfere.

info


