DUBAI E PRAIAS DE PHUKET
Este programa permitelhe desfrutar da
modernidade de Dubai, com os seus arranha
céus mais futuristas e as suas lojas luxuosas, bem
como as tradições que nos levarão às areias
douradas do seu deserto. Na segunda parte da
aventura vai poder relaxar nas magníficas praias
da Tailândia. Uma combinação ideal para uma lua
de mel ou para quem quer curtir dias
inesquecíveis.
desde 1 730 € (preço por pessoa em quarto duplo)

DIA01. LISBOA – DUBAI
Comparência no aeroporto 3h antes da saída do voo. Embarque em voo regular Emirates com destino ao Dubai.
Chegada, assistência pelo nosso representante local e transfere para o hotel seleccionado. Alojamento.
DIA02. DUBAI (PA)
Pequeno almoço no hotel. Dia inteiramente livre para actividades de carácter pessoal. Alojamento.
DIA03. DUBAI (PA/J)
Pequeno almoço no hotel e manhã livre. A nossa excursão mais popular efectuase à tarde. Os Land Cruiser passam no
hotel a recolhervos entre as 15.00 e as 15.30 aproximadamente, para um trajeto excitante pelas fantásticas dunas do
deserto Emirati. Oportunidade para fazer fotos únicas do pôrdosol. Quando este desaparecer por detrás das dunas
douradas seguiremos rumo ao nosso acampamento, também localizado em pleno deserto. O aroma de cordeiro
grelhado no espeto, as fogueiras e os sons suaves da música árabe, vão proporcionar uma autêntica e inesquecível
noite beduína. Depois de um sumptuoso jantar, uma bailarina demonstrará a antiga arte da Dança do Ventre. Prática
de Sandboard, passeio de camelo, tatuagens de Henna, água, refrescos, chá e café estão incluídos. Regresso ao hotel
pelas 21:30. Alojamento.
DIA04. DUBAI (PA/J)
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente começaremos a desfrutar desta incrível cidade da zona de
Deira, com um tour de meio dia que inclui visita ao Museu do Dubai e aos mercados das especiarias e do ouro,
atravessando o canal nas famosas “Abras”, as barcas típicas dos primeiros pescadores dos Emirados. Visita ao bairro
Jumeirah, onde encontramos as típicas mansões dos Emiratis. Paragem na Mesquita de Jumeirah e no Burj Al árab, o
único hotel de 7 estrelas do mundo. Regresso ao hotel pela avenida principal Sheik Zaed Road, onde temos
oportunidade de admirar o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Subida ao 124º piso incluída. Tarde livre. Pelas
19:30, saída para desfrutar de um jantar requintado (buffet internacional) a bordo de um Dhow tradicional, navegando
duas horas por um canal, apreciando todas as suas vistas. A jornada vai levarnos da boca do riacho até ao iluminado
Dubai Creek Golf Club, que se assemelha às velas de um navio. Regresso ao hotel.
DIA05. DUBAI – PHUKET (PA)
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente transfere para o aeroporto para formalidades de embarque
em voo regular Emirates com destino a Phuket. Após a chegada transfere para o hotel e alojamento.
DIA06. PHUKET (PA)
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para desfrutar das praias magníficas da Tailândia. Alojamento.
DIA07. PHUKET (PA)

Pequeno almoço no hotel. Dia livre para desfrutar das praias magníficas da Tailândia. Alojamento.
DIA07. PHUKET (PA)
Pequeno almoço no hotel. Dia livre com possibilidade de contratar, opcionalmente, uma visita a Phi Phi, em lancha
rápida com almoço incluído. Alojamento.
DIA08. PHUKET (PA)
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para desfrutar das praias magníficas da Tailândia. Alojamento.
DIA09. PHUKET – LISBOA (PA)
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transfere para o aeroporto para tomar o voo com destino
a Lisboa, com escala no Dubai. Chegada e fim dos nossos serviços. A ORDEM DESTE ITINERÁRIO PODE VARIAR, SEM
AFECTAR O CONTEÚDO DAS VISITAS
Inclui:
Voos com a Emirates: LisboaDubai, DubaiPhuket e PhuketLisboa
03 noites no Dubai em APA
04 noites em Phuket em APA
Jantar em embarcação Dhow com passeio de 2h
Tour de meio dia no Dubai
Safari em 4x4 pelo deserto, com jantar tradicional
Transferes aeroporto/hotel/aeroporto em transporte regular com assistente em língua espanhola
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: 189,47€ (a confirmar na emissão)
Seguro de viagem Travel Classic Up

Não inclui:
Bebidas alcoólicas às refeições
Qualquer serviço não especificado como incluído
Despesas de carácter pessoal

