
EXPO DUBAI: Inovação, Diversão e Deserto
Início em Dubai: segundas e sextas-feiras (19 out '20 a 29 mar '21)

         Alertas sobre o destino:

Obrigatório passaporte com validade superior a 6 meses 

Preços por pessoa:

PARTIDAS CATEGORIA EM DUPLO / TRIPLO EM SINGLE
CRIANÇA 

 (2-11 anos)

4* $1.619 $2.771 $1.226 

5* $1.764 $3.061 $1.334 

Preços elaborados em dez '19 Minimo 2 participantes

Serviços Incluídos:

7 noites de hospedagem (4 no Dubai + 2 em Abu Dhabi + 1 noite no deserto) com café da manhã;

1 jantar no deserto Al Khatim;

Safari em veículo 4x4  nas dunas do deserto com jantar e guia em inglês;

Visita de dia inteiro a Abu Dhabi com almoço incluído;

Ingresso para o Ferrari World com transfers;

Visitas com guia local em idioma português ou espanhol;

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor;

Extras de caráter pessoal e tudo o que não estiver especificado como incluido.

Hotéis previstos ou similares - 4*:

Dubai: Hotel Holiday Inn Al Barsha ou Trip By Wyndham

Abu Dhabi: Novotel Abu Dhabi Gate

Deserto: Arabian Nights Village

Hotéis previstos ou similares - 5*:

Dubai: Hotel Crowne Plaza Sheikh Zayed 

Abu Dhabi: Grand Millennium al Wahda Abu Dhabi

Deserto: Arabian Nights Village

NOTAS IMPORTANTES:

TRIPLO = duplo com cama extra / Preço de criança aplica-se desde que partilhe quarto com 2 adultos (criança dorme em cama extra)

* Existirá metro desde o seu hotel (nas proximidades) até ao local onde decorrerá a EXPO DUBAI. 

OBS: Preços em dólares por pessoa, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes (apartamento duplo).

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Passaporte e/ou Visto;

Visita de meio dia do Dubai;

Entrada para 3 dias na Expo 2020 (não inclui traslados*);

Serviços não Incluidos:

Existe uma taxa governamental a pagar localmente no hotel no momento do check out, no valor de $ 5 por quarto e noite.

19 out'20 a 29 mar'21

Transporte aeroporto/hotel/aeroporto;

Gratificações a guias e motoristas;


