
 

   

1º DIA 09/02/23 (QUI) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO 
Voo com destino a São Paulo para viagem a Dubai. 
 
2º DIA 10/02 (SEX) SÃO PAULO / DUBAI 
01:55 embarque com destino a Dubai. Chegada a noite e traslado para o aeroporto. 
  
3º DIA: 11/02 (SAB): DUBAI 
Manhã livre, após o almoço, aprox. 15:00 horas, a saída rumo a um Safari pelo deserto, em veículo 4x4 (cabe 6 pessoas 
em cada veículo), com jantar incluído (sem bebidas) no deserto tipo bufe árabe e espetáculo folclórico árabe, retorno 
ao hotel. 
  
4º DIA: 12/02 (DOM): DUBAI 
Café da manhã no hotel, hoje faremos uma excursão de dia inteiro ao Dubai Moderno com visita The View at The Palm 
+ panorâmica para fotos do Hotel Burj al Arab + Marina de Dubai, em seguida continuação até o Dubai Mall para 
conhecer o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa (inclui ticket subida até o andar 124), no final da visita teremos 
tempo livre onde o grupo poderá permanecer em Dubai Mall e ver o espetáculo das fontes ou retornar ao hotel por sua 
conta. Pernoite no hotel e tempo livre. 
  
5º DIA: 13/02 (SEG): DUBAI 
Café da manhã no hotel, em seguida partiremos para uma excursão de dia inteiro Dubai clássico, visitaremos o Miracle 
Garden (a confirmar data abertura) + FRAME. Visita ao Dubai Antigo, embarque no "Abra" (taxi de água) + Zoco das 
Especiarias e aos Bazares de Ouro, o restante do dia será livre, neste dia incluímos um jantar (sem bebidas) no maior 
Yacht do Mundo com traslado de ida e volta do hotel inclusos. 
  
7º DIA: 14/02 (TER): ABU DHABI 
Café da manhã no hotel neste dia faremos uma excursão de dia inteiro a Abu Dhabi, passaremos por Jebel Ali e sua Zona 
Franca, faremos uma visita a Mesquita Grande do Sheikh Zayed com entrada + entrada ao Palacio Qasr Al Watan Palace 
+ Almoço incluído (sem bebidas) em restaurante local, no retorno para Dubai parada ao parque temático da Ferrari para 
fotos. 
 
8º DIA: 15/02 (QUA): DUBAI 
Dia livre! Tempo para retornar ao Dubai Mall e conhecer o maior aquário suspenso do mundo, ou ir até a Ain Dubai, a 
maior roda gigante do mundo! Ou até mesmo passar um dia em algum clube de praia de Dubai. 
  



 

 
9º DIA: 16/02 (QUI): PARTIDA DE DUBAI 
Traslado hotel em Dubai para aeroporto para viagem com destino ao Brasil. 
  
O PACOTE INCLUI: 

 Bilhete aéreo conforme abaixo, com saída de PORTO ALEGRE em classe econômica; 
 Todos os traslados com assistência em português; 
 Traslado aeroporto / hotel / aeroporto 
 6 noites de hospedagem com café da manhã no hotel TRYP by Wyndham Dubai ou similar; 
 Todos os passeios e traslados conforme incluídos e descritos no itinerário; 
 Acompanhante desde o Brasil com mínimo de 20 passageiros; 
 Taxas obrigatórias de hospedagem e impostos; 

 
 
NÃO INCLUI: 

 Seguro-viagem internacional; 
 Transporte até o aeroporto de POA; 
 Tudo que não esteja mencionado como “incluso” no roteiro acima; 
 Gorjetas para os guias e motoristas, sugerimos U$ 5,00 por dia e por pessoa. (3,00 para o guia e 2,00 para o motorista); 

 
 
VOO EMIRATES 

 
 

 

INVESTIMENTO POR PESSOA 
R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais)  PARCELADO EM ATÉ 10x. 
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para pagamento a vista. 
 

 

 

 


