DUBAI - Pullmantur
Terrestre e Aéreo
Visitando: Dubai/ Khasab/ Muscat/ Fujairah/ Abu Dhabi
Saídas: 28 de Fevereiro (Embarque no dia 27 de Fevereiro).

Preços por pessoa em dólares americanos:
Validade - 2019

Duplo (Primeiro e Segundo PAX)

Terceiro PAX

Quarto PAX

Cabine Externa

2564*

2307*

2229*

ROTEIRO:

1º DIA: 28 Fevereiro (Embarque 27 de Fev)-Rio de Janeiro/Dubai
Comparecimento ao Aeroporto para embarque em voo Emirates com destino a Dubai.
Chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai. Recepção e traslado ao hotel.
◊ A Cidade de Dubai foi construída ao longo de uma enseada que divide a parte sul de Bur Dubai, o coração
tradicional da cidade, da área do norte de Deira. O escritório do Governador, junto com muitas matrizes de
importantes companhias, o Porto Rashid, o Dubai World Trade Center, alfândegas, estações de radio se
encontram em Bur Dubai. Deira é um centro comercial próspero que contém uma gama enorme de mercados
e hotéis. Jebel Ali tem a maior zona de livre-câmbio da Arábia onde fica uma crescente lista de corporações
internacionais. A praia de Jumeirah é a principal área de turismo com espetaculares e premiados hotéis.

2º DIA: 01 Março. Dubai
Café da manhã no hotel. Pela manhã city tour pela cidade visitando a parte antiga.
Começamos o tour visitando a Mesquita de Jumeirah, na qual representa o modo de vida islâmico. Logo
após, faremos um breve tour passando pelos Palácios dos Sheiks. Mais tarde passaremos pelo Dubai Creek,
onde faremos uma parada para fotografias. Iremos também ao antigo bairro de Bastakia conhecer a torre de
vento, construída pelos antigos comerciantes do passado. Nossa próxima parada será na histórica fortaleza
de Al Fahidi, na qual foi convertida a Museu. Esse Palácio pertencia há 200 anos ao então Sheik Saeed
(muito conhecido e importante pela comercialização de pérolas no passado). O Tour prossegue com um
passeio de Abra (tradicional barco de transporte de pessoas) até o outro lado do Creek até chegarmos ao
ponto mais interessante: O mercado mais tradicional e famoso de Dubai – o Souk das especiarias e o do

ouro. Na continuação até o hotel mais luxuoso do mundo, Burj Al Arab, faremos uma parada para fotos na
Mesquita de Jumeirah, um dos marcos arquitetônicos de Dubai.
Tarde livre.

3º DIA: 02 Março. Dubai
Café da manhã e traslado ao Porto de Dubai para embarque no Navio Horizon da Pullmantur
Na parte da tarde sugerimos opcional Safari no deserto.

4º DIA: 03 Março- Dubai
Dia livre para visitar Dubai. As 22:00 horas Navio zarpará do Porto de Dubai.

5º DIA: 04 Março - Khasab
Navio vai estar ancorado em Khasab, Oman das 07:00 as 15:00 horas.

6º DIA:05 Março -Muscat
Navio estará ancorado em Muscat, Oman das 09:00 as 19:00 horas.

7º DIA 06 Março -Fujairah
Navio estará ancorado em Fujairah, Emirados Arabes das 09:00 as 19:00 horas.

8º DIA 07 Março- no mar
Dia de navegação

9º DIA 08 Março- Abu Dhabi
Navio estará ancorado em Abu Dhabi Emirados Arabes das 07:30 as 22:00 horas.

10º DIA: 09 Março. Dubai
Desembarque em Dubai e traslado ao Hotel. Dia livre.

11º DIA: 10 Março. Dubai /Rio de Janeiro
Traslado ao Aeroporto para embarque em voo com destino ao Rio de Janeiro. Chegada, desembarque e fim
de nossos serviços.

Inclui:


Aéreo Rio/Dubai/Rio classe econômica voando Emirates;



Navio Horizon -Pullmantur -Cabine externa (cat FE);



02 Noites Dubai Ibis Mall of Emirates com café da manhã (Fev 28-Mar 02);



01 Noite Dubai Ibis Mall of Emirates com café da manhã ( Mar 09-10);



Traslados Aeroporto/ Hotel/Porto /Hotel/Aeroporto -semi privativo;



City tour em Dubai - 03 Horas com guia em português ou espanhol -Semi privativo;



Cartão de assistência. Favor verificar detalhes e valores para passageiros maiores de 75 anos.

No caso de TPL e QPL a acomodação em Dubai será em 02 apartamentos

*Taxas


Taxas Portuárias e Gorjetas a bordo do Navio Aproximadamente US$ 295,00



Taxa de embarque - US$ 68,00

Voos
EK 248 28FEB GIGDXB 0205-2305
EK 247 10MAR DXBGIG 0710-1430

Roteiro do Navio Horizon

Hotel
Ibis Mall os Emirates - Dubai

Parcelamento
Entrada -30% e o restante parcelado em 09x nos cartões.

*Importante:
A lista de hotéis é apenas uma referencia. Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, os passageiros
serão confirmados em hotéis similares da mesma categoria.

Documentações:
- Para poder reservar será necessário: nome completo, idade, CPF e endereço;
- Brasileiros não precisam de visto para os Emirados Árabes Unidos (Dubai) para estadias de até 90 dias.

Observações:
- Preços por pessoa em Dólares Americanos, a serem convertidos para reais no dia do pagamento;
- Reservas sujeitas à disponibilidade e preços sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- Valores não são válidos em períodos de congressos, festas, feriados e outras datas especiais;
- A ordem das excursões pode variar de acordo ao dia de chegada a Dubai e a frequência dos tours;
- Em todos os traslados a se realizarem nos Emirados Árabes Unidos, se contempla uma mala por
passageiro + a bagagem de mão;
- Nenhuma vacina é obrigatória, entretanto é aconselhável checar antes de sua viagem, especialmente
quando vindo de uma área de risco. Um certificado válido para cólera e febre amarela é aconselhável.

