Emirados Árabes Unidos com Ilhas Maldivas
NATAL / DUBAI / SHARJAH / ABU DHABI / ILHAS MALDIVAS
Período: 10 a 21 de janeiro de 2022
Programação:
1º DIA (10/01 – Segunda-feira) NATAL / GUARULHOS – SÃO PAULO
Às 11:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves
para embarque às 13:40hs no voo GOL G3 1589 com destino à São Paulo – Guarulhos.
Previsão de chegada às 17:10hs. Tempo em conexão.
2° DIA (11/01 – Terça-feira) GUARULHOS / DUBAI (Emirados Árabes Unidos) Reembarque às 01:25hs no vôo Emirates EK 0262 com destino à Dubai – Emirados Árabes
Unidos. Previsão de chegada às 21:40hs (Horário local). Recepção, tramites de imigração e
traslado ao Hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
3° DIA (12/01 – Quarta-feira) DUBAI - Dia dedicado à City tour (Full-day) em Dubai, a
cidade mais cosmopolita do Golfo Pérsico. O tour começa por Deira e irá até Souk e as Gold
Souk para atravessarmos o canal e visitar o Museu de Dubai. Continuaremos nossa viagem
na estrada através de Jumeirah passando pela Mesquita. Parada para fotografia no Burj Al
Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo. Continuaremos viagem até Palm (Jumeirah). O
passeio continua com uma experiência única de compras no Dubai Mall (Shopping com vista
privilegiada para o Burj Khalifa – edifício mais alto do mundo com 828 metros de altura).
Entrada opcional no Burj Khalifa.
4° DIA (13/01 – Quinta-feira) DUBAI - Café da manhã. Manhã livre para explorarmos os
encantos desta cidade. À tarde, sairemos para o “Safári do Deserto”, um maravilhoso
passeio (cerca de 2 horas) nas Dunas de Al Aweer para uma emocionante viagem através
das fantásticas dunas altas. Parada para fotos exclusivas do Pôr-do-sol Árabe. Depois que o
sol se pôr por trás das Dunas de areia dourada, iremos ao Golf in desert para um jantar à luz
das estrelas ao som relaxante da MÚSICA ÁRABE e um cardápio regado a Kebabs frescos
grelhados e carne de cordeiro (Jantar Buffet oriental – incluso no pacote). Retorno a Dubai
5° DIA (14/01 – Sexta-feira) DUBAI / SHARJAH / DUBAI
Café da manhã. Saída para passeio no Emirado de Sharjah, localizado a 20 minutos do
centro de Dubai e estabelecido como o centro cultural do Oriente Médio. Nosso passeio
começara pela Rotunda Monumental da Cultura, iremos a Corniche, com o Zoco de Ouro de
Almajara, bem no coração do distrito do patrimônio, onde se encontra a Câmara de Al
Noboodah e o Zoco Al Asa – que dá uma ideia de como se vivia antigamente. O tour termina
no Zoco Central, onde contemplaremos sua típica arquitetura árabe e uma grande variedade
de produtos, como tapetes, antiguidades e objetos curiosos. Retorno a Dubai no final da
tarde. Pernoite
6° DIA (15/01 - Sábado) DUBAI / ABU DHABI / DUBAI - Café da manhã. Saída com destino
à Abu Dhabi pela estrada costeira que ladeia o deserto com destino à maior cidade e capital
do Emirados Árabes Unidos. Visitaremos a Grande Mesquita Sheik Zayed com suas 80
cúpulas, 4 minaretes, capacidade para 30.000 pessoas, maior tapete persa do mundo, maior
candelabro do mundo, são apenas uma das características desta mesquita. Faremos parada
para foto em Wahat Al Karam e percurso panorâmico pela Corniche. Tempo livre para
compras no Yas Mall, ou se preferir, poderemos visitar o Ferrari World, Warner Bros Park,
Yas Waterworld, ou Museu do Louvre. Retorno à Dubai ao hotel. Pernoite

7° DIA (16/01 – Domingo) DUBAI / MALÉ (ILHAS MALDIVAS) - Café da manhã. Às
07:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Dubai
para embarque às 10:15hs no voo Emirates EK 0660 com destino ao Aeroporto
Internacional Ibrahim Nasir em Malé – capital das Maldivas. Previsão de chegada às 15:30hs
onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Já em voo, pela
janela do avião, vemos um ponto verde esmeralda, rodeado por aguas azul turquesa. Ao
chegarmos em terra, a beleza de suas praias de areia branca e águas cristalinas nos deixam
deslumbrados com sua exuberante beleza de seus corais e recifes repleta da mais fantástica
vida aquática existente no planeta. Pernoite
8° DIA (17/01 – Segunda-feira) ILHAS MALDIVAS - Café da manhã. Durante o período nas
Ilhas Maldivas, sugerimos ao grupo (Tour opcional) para visitar os vilarejos de pescadores e
conhecer um pouco da cultura local e o dia-a-dia dos seus habitantes.
9° DIA (18/01 – Terça-feira) ILHAS MALDIVAS - Café da manhã. Dia inteiramente livre para
atividades nas belíssimas praias das Ilhas Maldivas.
10° DIA (19/01 – Quarta-feira) ILHAS MALDIVAS - Café da manhã. Dia inteiramente livre
para atividades nas belíssimas praias das Ilhas Maldivas.
11° DIA (20/01 – Quinta-feira) ILHAS MALDIVAS / DUBAI - Café da manhã. Às 08:00hs
acerto no hotel e saída com destino Aeroporto Internacional Ibrahim Nasir em Malé para
embarque às 11:10hs no voo Emirates EK 0659 com destino à Dubai – Emirados Árabes
Unidos. Previsão de chegada às 14:20hs. Recepção, tramites de imigração e traslado ao
hotel onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
12° DIA (21/01 – Sexta-feira) DUBAI / SÃO PAULO / NATAL - Café da manhã. Às 07:00hs
acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Dubai para
embarque às 09:05hs no voo Emirates EK 0261 com destino à São Paulo – Brasil. Previsão
de chegada às 17:20hs. Tempo em conexão e reembarque às 23:25hs no voo LATAM LA
3512 com destino à Recife (PE). Previsão de chegada às 02:30hs do dia 22/01. FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS


NOSSO PACOTE INCLUI:









Circuito em ônibus de turismo;
Visitas panorâmicas nos trechos
mencionados em roteiro;
Guia acompanhante;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem nos hotéis previstos
ou similares com café da manhã;
Visitas guiadas;
Bilhetes aéreos;
Bolsa de Viagem Avellar Tour;

Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa
Qualquer serviço não mencionado
acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO Emirates (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
 U$ 2.300,00 (Dois mil e Trezentos dólares) parcelado em até 5x nos cartões Visa ou
Mastercard
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 16.300,00
 Cartão de crédito: Em 10 vezes de R$ 1.630,00
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

