DESTINOS SEGUROS INTERNACIONAIS
Maldivas

Quénia Tanzânia

Dubai

Costa Rica

Seychelles

Maldivas
• Porquê Viajar para as Maldivas ?
UI Portugal | Operador Turístico

Teste PCR (negativo) obrigatório 96h antes do embarque
Destino seguro e que segue todos os protocolos de higiene
1 atoll, 1 hotel
Já estão vários hotéis abertos (mais de 50 e em Novembro vão abrir mais)
Boas promoções (descontos directos, upgrades de quartos e de refeições)
Alguns hotéis oferecem o teste para o regresso como exemplo: Lily Beach; Meeru;
Kudadoo;Hurawalhi; Komandoo;Kuredu…
Bom feedback por parte dos turistas que têm ido a nível de segurança e higiene
aliados a umas férias paradisíacas

Maldivas
• As Maldivas estão situadas ao Sul da Índia e a Oeste do Sri Lanka, isoladas na imensidão do Oceano Índico. É
um dos poucos lugares da Terra que ainda conserva o seu estado natural! Ao todo são 1190 ilhas mágicas
com exuberantes palmeiras, praias reluzentes e imaculadas, lagoas azul-turquesa e recifes de corais repletos
de peixes de imensas cores e brilhantes. Marco Polo descreveu-as como "A Flor das Índias" e o nome
Maldivas provem de uma palavra em Sânscrito que significa "grinalda”. Estas pitorescas ilhas formam 26
atóis dispersos numa área de 90.000 quilómetros quadrados. Os habitantes das Maldivas, cerca de 369 000,
vivem somente em 200 ilhas e as outras 90 habitáveis foram desenvolvidas exclusivamente para o turismo
(existem 104 resorts).

QUÉNIA
• Porquê viajar para o Quénia?
Teste PCR (negativo) obrigatório 96h antes do embarque
Destino seguro e que segue todos os protocolos de higiene
Boa altura para fazer um safari uma vez que com o tempo que estiveram fechados ao turismo os animais
reaproximaram-se
Possibilidade de extensão à praia na zona de Mombaça ou fazer apenas praia em Mombaça (zonas de
Malindi ou de Diani Beach)
Bom feedback por parte dos Clientes que têm viajado

QUÉNIA
• Quénia tem uma área maior que a França e tem quase o mesmo tamanho do Texas. A Linha do Equador fica
no centro do Quénia. Dos picos cobertos de neve do Monte Quénia ao longo do Equador às praias banhadas
pelo calor do sol, a paisagem abrange montanhas, florestas, desertos e lagos. E, claro, a abundância e a
diversidade de vida selvagem são surpreendentes! O Quénia é conhecido como o berço da humanidade. É
aqui que o ser humano fica mais próximo de suas raízes. A variedade de habitats e vida selvagem aqui não se
compara a qualquer outra parte da África. No nordeste, nas terras áridas do Samburu, é possivel encontrar
a zebra-de-grevy, ameaçada de extinção, a gazela-girafa, o órix-beisa, e a admirável girafa-reticulada. No
sudoeste há a Reserva Nacional Masai Mara mundialmente conhecida pela sua abundância de vida selvagem
e a grande migração de gnus e zebras, que ocorre entre julho e setembro.

Tanzânia
Porquê viajar para a Tanzânia?
Teste PCR (negativo) obrigatório 96h antes do embarque
Destino seguro e que segue todos os protocolos de higiene
Boa altura para fazer um safari uma vez que com o tempo que estiveram fechados
ao turismo os animais reaproximaram-se
Possibilidade de extensão à praia em Zanzibar sem ser necessário novo teste
Estadias na praia de Zanzibar
Hotéis em Zanzibar com descontos e upgrades de refeições
Bom feedback por parte dos turistas que têm viajado

Tanzânia
• O Serengueti é o lar da Grande migração e forma o maior ecossistema do mundo com a Reserva Masai Mara.
A Cratera de Ngorongoro é a maior caldeira intacta do mundo e, antes de seu vulcão entrar em erupção, ela
abrigava a montanha mais alta da África, erguendo-se sobre o Monte Kilimanjaro. A Reserva de Animais de
Selous é a maior área de vida selvagem do mundo, e a Reserva Ruaha não é muito menor. Além disso, não se
esqueça da ilha paradisíaca de Zanzibar! Tanzânia é lar de três grandes lagos da África: Lago Vitória (o maior
lago tropical do mundo), o Lago Tanganica (o segundo mais profundo do mundo) e o Lago Niassa
(certamente o mais belo e com a maior concentração de espécies de ciclídeos). Aliado a um número
significativo de rios que desaguam no Oceano Índico, não resta dúvidas de que esse país fértil é repleto de
vida selvagem.

DUBAI e RAS AL KHAIMAH
• Porquê viajar para o Dubai:
Teste PCR (negativo) obrigatório 96h antes do embarque
Destino seguro e que segue todos os protocolos de higiene
Voo directo
Possibilidade de extensão a Ras Al Khaimah
Estadias no Emirado de Ras Al Khaimah com oferta do teste para o regresso
No caso de regresso no Dubai a Emirates com acordo para testes mais
económicos

DUBAI e RAS AL KHAIMAH
Alta, profunda, luxuosa, excêntrica e cara são algumas palavras que poderiam descrever esta cidade, onde é
possível encontrar um hotel de sete estrelas, visitar uma série de 200 ilhas artificiais no formato dos países do
mundo ou escalar o edifício mais alto do Universo... Entre na cultura e história do Dubai ao longo do Dubai
Creek. Comece pelo bairro histórico de Al Fahidi e continue até à Casa do Xeque Saeed Al Maktoum e a
Heritage Village. Explore as casas de estilo tradicional com torres de vento e pátios, observe atentamente a
olaria e a tecelagem dos artesãos locais e conheça a vida local no Centro de Conhecimento Cultural Xeque
Mohammed. Existem diversos museus e galerias nesta zona, incluindo o Museu do Dubai na Fortaleza Al
Fahidi.

Costa Rica
Porquê viajar para o Costa Rica?
Teste PCR (negativo) obrigatório 72h antes do embarque
Destino seguro e que segue todos os protocolos de higiene
Maior contacto com a natureza
Possibilidade de programas em Fly & Drive longe de grupos e multidões
Finalizar a estadia nas zonas de praia Guanacaste ou Manuel Antonio

Costa Rica
Costa Rica estende-se majestosamente desde o Oceano Pacífico até o Mar Caribe. Se fizer um percurso pelas
províncias da Costa Rica, é fácil dar-se conta de que em nenhum outro lugar é possível encontrar campos com
tantas variações de paisagens e clima como aqui. Costa Rica é um dos destinos turísticos mais apreciados do
planeta. A divisão territorial da Costa Rica inclui 7 províncias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste,
Puntarenas e Limón, que juntas oferecem um atrativo destino turístico de possibilidades quase ilimitadas, e
que inclui extensos bosques chuvosos, vulcões, rios que passeiam pelas montanhas, praias e muitos recursos
naturais resguardados por uma importante organização de parque nacional e reservas florestais.

Seychelles
Porquê viajar para as Seychelles?
Teste PCR (negativo) obrigatório 72h antes do embarque
Destino seguro e que praticamente não teve casos ao longo destes meses (cerca
de 100)
Praias paradisíacas completamente vazias
Muito organizado para receber turismo
Bom destino para reservas de última hora (apenas de última hora) com sol, calor e
águas quentes e límpidas
Facilidade para fazer o teste obrigatório no regresso

Seychelles
Praias de sonho, destino de lua-de-mel e cheiro a exotismo. Parece um país de fantasia, mas foi forjado na
realidade. Dos portugueses aos revolucionários de esquerda, as Seychelles são muito mais do que aparentam.
Luxo e veracidade com sabor a caril. Victoria é considerada a capital mais pequena do mundo, com 26 mil
habitantes, num total de 90 mil que habitam este pais com mais de cem ilhas. No inicio do século XX, as
Seychelles tornaram-se colonia britânica, mas o interesse de Londres foi tão ténue que o francês se manteve
como língua oficial. A cada curva do caminho, é possível que encontre a praia de uma vida. Em todas elas há
mar quente, palmeiras até ao areal e as famosas pedras arredondadas. Apontada como a mais bela praia do
mundo, Anse Source d’Argent tem entrada paga, mas serão os sete euros mais bem gastos da sua vida. La
Digue tem cerca de três mil habitantes e meia dúzia de carros. O transporte mais popular é a bicicleta e tudo
está a curta distância. A estrada pavimentada não cobre toda a ilha, por isso há espaço e tempo para
caminhadas e pedaladas na natureza. Acima de tudo, nas Seychelles, há tempo para ser feliz.

