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Dubai & Abu Dhabi – Outubro 2022 

09 outubro – domingo – SÃO PAULO / DUBAI 

Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os representantes 

da Claudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com 

destino a Dubai. 

 

10 outubro – 2ª.feira – DUBAI 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai, recepção e traslado ao hotel. 

 

11 outubro  – 3ª. feira - DUBAI 

Café da manhã. Saída para visita ao TOPO SKY DO BURJ AL ARAB KHALIFA.    

 
Voe até ao 124º andar do Burj Khalifa. Lá no alto, poderá apreciar algumas das vistas mais 

espetaculares de Dubai experimentando literalmente como é viver nas alturas; isto é uma 

daquelas experiências realmente obrigatórias. 

 

Após a visita, passeios por  PALMA JUMEIRAH EM LANCHA. ( opcional ) 

 
Percorra a espetacular Palmeira Jumeirah em uma lancha durante um cruzeiro empolgante de 2 horas 

de Dubai Marina! Segure-se enquanto seu barco avança pelo Golfo Pérsico e em torno de Palmeira. 

Admire o ponto central do arquipélago, o Atlantis The Palm e veja The World, um novo arquipélago em 
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forma de mapa do mundo. Por fim, aprecie as vistas impressionantes do Burj Al-Arab antes de retornar. 

Água e refrigerantes de cortesia disponíveis nesse cruzeiro 

12 outubro – 4ª. feira – DUBAI – SAFARI NO DESERTO COM JANTAR 

Café da manhã. Experimente a emoção de uma vida com um passeio pelas dunas de areia. Esse 
safari dá a oportunidade de ver o dourado das dunas de areia da Arábia em veículos 4x4. Durante o 
passeio você verá o pôr do sol de uma das maiores dunas. Continuação até um autêntico 
acampamento beduíno, bem no coração do deserto,  onde há tatuadores de hena, refrigerantes, 
água, chá ou café estarão disponíveis para sua diversão. Faça um passeio de camelo e experimente 
um narguilé disponível em diferentes sabores. Somando a atmosfera da noite assista a uma  
performance de dança do ventre ao som da música árabe. E para finalizar a noite, deguste um 
delicioso churrasco típico servido sob as estrelas.  
 Inclui: jantar e bebidas inclusas. 
  
13 outubro – 5ª.feira – DUBAI – DUBAI MÁGICA COM ALMOÇO NO BURJ AL ARAB 
Café da manhã. Dubai é uma cidade que oferece uma nova configuração a cada visita, oferece uma 
rica mistura do velho e do novo, tornando-se sem duvida o destino turístico líder no Oriente Médio. 
Dubai é uma cidade que surge do deserto e da coroa do Costa do Golfo. Esta visita leva você a 
magnifica vista de Dubai Creek, passando pela área de patrimônio Bastakiya, com suas fascinantes 
casas com torres de vento que serviam para ventilação e construídas por ricos comerciantes. Em 
seguida, iremos ao Al Fahid Fort com seus 225 anos de idade, onde o Museu de Dubai detém 
preciosos arquivos do passado da cidade, bem como crônicas de seus estágios de desenvolvimento. 

Embarcaremos em barco tradicional para atravessar o Creek para uma visita ao mercado de 

Especiarias o Gould Souk. No caminho para o Burj Al Arab, o hotel mais famoso do 

mundo, haverá oportunidade para uma sessão de fotos, próximo a Mesquita de Jumeirah, 

uma arquitetura marco de Dubai. A etapa final desse passeio, será a experiência de 

saborear deliciosos pratos do Burj Al Arab. 
Almoço no Burj Al Arab incluso. 
 
 14 outubro – 6ª.feira - DUBAI 

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos um passeio opcional no maior jardim 

do mundo: Dubai Miracle Garden. 

 

15 outubro – sábado – DUBAI / ABU DHABI 

Café da manhã. Em horário oportuno, saída com destino a Abu Dhabi. Chegada ao hotel e 

hospedagem por 02 noites. 

 

16 outubro – domingo – ABU DHABI – CITY TOUR EM ABU DHABI COM ALMOÇO 

Café da manhã. Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores 

mundiais de petróleo, tem avidamente tentando diversificar sua economia nos últimos anos 

através de serviços financeiros e turismo. Você se encantará com a grandeza das novas adições de 

Abu Dhabi Skyline, assim como a majestosa Grande Mesquita, que é uma das maiores do mundo. 

Continuação até o coração da cidade, onde verão a famosa Union Square, com casas simbólicas 

inspiradas nos costumes do país. Após a visita ao longo do Corniche, seguiremos para o Heritage 

Village, construído como lembrança do passado para as gerações mais jovens. Haverá tempo para 

as compras no shopping Abu Dhabi Marina Mall, que abriga uma grande variedade de lojas de luxo 

e souvernirs. Almoço em um dos mais luxuosos hotéis do mundo, o Emirates Palace (incluso). 
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17 outubro – 2ª.feira – ABU DHABI – INGRESSO AO PARQUE FERRARI WORL BRONZE 

Café da manhã. Saída para um passeio ao Parque da Ferrari. 

Uma das principais atrações da capital dos Emirados Árabes é o Ferrari World, um parque de 

diversões construído ao lado do circuito de Fórmula 1 de Abu Dhabi com atrações inspiradas no 

mundo Ferrari, incluindo a montanha-russa mais rápida do mundo, a Fórmula Rossa, que chega a 

atingir a impressionante velocidade de 240 km/h. O parque é um programa para toda a família, 

com brinquedos para todas as idades. 

 

 
 

Ferrari World Abu Dhabi é  único parque temático da Ferrari do mundo. Presta homenagem à 

paixão excelência, desempenho e inovação técnica que a Ferrari estabeleceu ao longo dos anos e 

representa até os dias de hoje. Passe pelas portas principais para uma intensa experiência 

multissensorial, onde famílias, fãs e fanáticos por corrida podem experimentar a história como 

nunca antes. Ferrari World Abu Dhabi é um parque temático familiar, que oferece uma experiência 

única de entretenimento através de uma combinação vencedora de passeios, atrações e 

simuladores. 

 Inclui: Entrada no parque Ferrari World Abu Dhabi. 

 

 

18 outubro– 3ª.feira – ABU DHABI / DUBAI / SÃO PAULO  

Em horário apropriado, traslado ao Aeroporto Internacional de Dubai para embarque com destino a 

São Paulo. 

 

 

VALOR DO PACOTE0 TERRESTRE EM DÓLAR AMERICANO 

Apartamento duplo ............................................................US$ 3.332,00 

Suplemento para apto. individual.......................................US$     815,00         

 

PAGAMENTO: 12 VEZES NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS 

 

 

Preço calculado para um mínimo de 15 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          
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SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Hotéis categoria 4 estrelas, com banheiro privativo 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Guia acompanhante desde a saída do Brasil  

• Visitas e entradas conforme programa 

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit peregrino 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

• Bilhete aéreo  

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos vôos 

• Taxas hoteleiras 

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Santander       

Agência 3829       

Conta corrente 13.003582-2      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

• Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, abril de 2023. 

• Necessita visto para Dubai, a ser fornecido pela Cia. aérea. 
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