6 Dias / 5 Noites

1.380€
Por pessoa em
quarto duplo
Supl. SGL – 370€
Mínimo 15 participantes

Serviços incluídos
•

Passagem aérea Lisboa/Dubai/Lisboa em classe económica com a Emirates (30Kg de bagagem incluída);

•

Acompanhamento por um guia profissional nos transfers privados de chegada e saída do Dubai;

•

5 noites no Dubai em Hotel de 4 estrelas em regime de alojamento e pequeno-almoço;

•

Entradas para 2 Dias para a EXPO DUBAI 2020;

•

Transporte privado entre Hotel / Expo Dubai / Hotel nos 2 dias de visita incluída;

•

Excursão de dia inteiro ao Dubai Antigo e Moderno, sob orientação de guia local;

•

Assistência prestada pelos nossos representantes locais;

•

Taxa de Turismo no Dubai, Taxa de serviço e IVA;

•

Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 107€ (suj. a alteração)

•

Seguro de viagens VIP

Nota: Entrada gratuita na Expo 2020 para participantes com idade igual ou superior a 60 anos.
Nesse caso, o valor das entradas incluído no Programa, será deduzido ao valor da viagem.

Preços por pessoa em quarto duplo
Lugares limitados. Condições de reserva e cancelamento - Depósito de 30% obrigatório após confirmação da reserva não
reembolsável em caso de cancelamento; Cancelamentos efetuados a menos de 31 dias da data da viagem: sujeitos a gastos de
cancelamento que poderão atingir os 100%, dependendo da antecedência que o mesmo for comunicado.
Consulte programas completos em www.lusanova.pt e reserve na sua agência de viagens

ITINERÁRIO:

24 FEVEREIRO – LISBOA | DUBAI

25 FEVEREIRO – EXPO DUBAI 2020

28 FEVEREIRO – DUBAI

26 FEVEREIRO – EXPO DUBAI 2020

1 MARÇO – DUBAI | LISBOA

27 FEVEREIRO – DUBAI ANTIGO & MODERNO

Reservas online em www.lusanova.pt. Lugares limitados.
Condições de reserva e cancelamento - Depósito de 30% obrigatório após confirmação da reserva não reembolsável em
caso de cancelamento; Restante pagamento até 1 mês antes da Partida.

