EXPO DUBAI 2022

CARNAVAL

6 DIAS/5 NOITES: 24 FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2022
1º Dia (24/02) – LOCAIS DE ORIGEM/LISBOA/DUBAI - SA
Saída em hora e local a indicar, seguimentos em direcção ao Aeroporto de Lisboa. Comparência no Aeroporto de
Lisboa 3 horas antes do embarque.. Assistência nas formalidades de embarque por Delegado Lusanova e
embarque com destino ao Dubai no voo EK 192 às 13h35 (hora local). Chegada ao Aeroporto do Dubai às 01h00
(hora local). Transfer para o hotel. Check-in, distribuição de quartos e alojamento no Hotel Courtyard by Marriott
Barsha ****.
2º Dia (25/02) – EXPO DUBAI 2020 - MP
Pequeno-almoço no Hotel. De manhã, transporte para a EXPO DUBAI 2020 (entrada incluída). Com o tema
“Conectando Mentes, Criando o Futuro”, a Expo Dubai 2020 irá demonstrar que, juntos, criamos ideias melhores e
mais inteligentes para um Futuro melhor para todos. A Expo 2020 transportará os visitantes a novos mundos,
através de atrativos e envolventes pavilhões, onde os 190 países participantes mostrarão o que têm de melhor: as
suas inovações, arquitetura moderna, animação com apresentações ao vivo e muito mais! Oportunidade,
Mobilidade e Sustentabilidade são o mote dos Pavilhões Temáticos que os visitantes poderão visitar e contribuir
para o seu enriquecimento pessoal. Parta à descoberta da Expo Dubai 2020 e e participe na construção de um
Mundo novo! Ao fim do dia, transporte de regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Courtyard by Marriott Barsha
****.
3º Dia (26/02) – EXPO DUBAI 2020 - MP
Pequeno-almoço no Hotel. Dia dedicado à continuação da visita à EXPO DUBAI 2020 (transporte e entrada
incluída). Jantar e alojamento no Courtyard by Marriott Barsha ****.
4º Dia (27/02) – DUBAI ANTIGO & MODERNO - MP

Pequeno-almoço no Hotel. De manhã, partida para excursão de dia inteiro ao Dubai Antigo e Moderno. Descubra
uma das cidades com mais glamour do Golfo Pérsico nesta excursão de dia inteiro. Início por Jumeirah com breve
paragem junto à Mesquita de Jumeirah, construída de acordo com as tradições medievais fatímidas e ao hotel de
luxo Burj Al Arab. Passeio pelas ruas estreitas do antigo bairro de “Bastakiya” com as suas casas tradicionais e
torres de vento; visita ao Museu do Dubai na fortaleza de Al-Fahidi; travessia numa típica “abra” através do Creek
para visitar os souks do ouro e das especiarias. Atravessando a Sheikh Zayed Road repleta de arranha-céus
chega-se a “Downtown”. Passeio no Dubai Mall, o maior centro comercial do mundo. Passagem pela famosa torre
Burj Khalifa (exterior), o edifício mais alto do mundo, com 828 metros e pelo incrível Aquário (exterior).
Continuação até à ilha artificial “The Palm”, em forma de palmeira. Paragem para fotos no Hotel Atlantis e regresso
ao hotel. Jantar e alojamento no Courtyard by Marriott Barsha ****.

5º Dia (28/02) – DUBAI / EXCURSÃO A ABU DHABI - PC
Pequeno-almoço no Hotel. De manhã, partida para excursão de dia inteiro a Abu
Dhabi com almoço incluído. Em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos,
visita à impressionante Mesquita Sheikh Zayed com 82 cúpulas, candeeiros
banhados em ouro e a maior carpete do mundo feita à mão. Almoço em
restaurante local. Continuação pela zona verde das embaixadas, Palácio Al
Hosn, Cornich,Hotel Emirates Palace. A excursão termina com um passei
panorâmico pela Ilha Yas, que alberga o circuito de Fórmula 1 e o Parque
Temático Ferrari World. Regresso ao Dubai. Nota: na Mesquita Sheikh Zayed,
homens e mulheres devem cobrir os ombros e as pernas. As mulheres devem
cobrir os cabelos. As roupas não devem ser transparentes. Regresso ao Dubai.
Jantar e alojamento no Courtyard by Marriott Barsha ****.
6º Dia (01/03) – DUBAI/LISBOA/LOCAIS DE ORIGEM - APA
Pequeno-almoço e Check-Out do Hotel. Em hora a informar (cedo), transfer
para o Aeroporto do Dubai. Formalidades de check-in e embarque no voo EK
191 às 07h25 (hora local) com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de
Lisboa às 12h00 (hora local) e transporte de regresso aos locais de origem.
FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

ABU DHABI

EXPO DUBAI

INSCRIÇÃO:
- A inscrição nesta viagem requer a sinalização de 550€/pessoa;
- Necessário apresentar o Cartão de Cidadão no momento da inscrição;
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- Passaporte com validade mínima 6 meses a contar da data de regresso da
viagem;
- Expo Dubai - Vacinação completa com apresentação de Certificado Digital
com Qr Code;
REQUISITOS ATUAIS COVID19 (CIDADÃOS PORTUGUESES):
Para entrar no Dubai:
- Obrigatório Teste PCR Negativo realizado no máximo, 72h antes da partida
(mesmo que o passageiro tenha a vacinação completa) – preço indicativo de
Teste PCR 65€/pessoa. Os certificados dos testes RT-PCR à COVID-19
devem ser emitidos por um estabelecimento autorizado no país de partida do
passageiro. Os certificados que tenham sido já apresentados para viajar para
outro destino não poderão ser utilizados para entrar novamente, mesmo que
ainda se encontrem dentro do período de validade.
Para regressar a Portugal:
- Apresentação de Certificado Digital de Vacinação completa;
- Preenchimento de registo online a apresentar na porta de embarque do voo
de regresso a Portugal (a preencher no aeroporto após o check-in pois tem
que se colocar obrigatoriamente o número do lugar no avião).
As informações acima descritas estão sujeitas a alteração até à data da viagem.
Os requisitos de viagem serão informados ao cliente caso haja alguma alteração.

PREÇO POR PESSOA
EM QUARTO DUPLO:

1790€

Suplemento Individual: 370€
O PREÇO INCLUI:
• Transporte em autocarro de
grande turismo para o percurso
locais de origem/aeroporto de
Lisboa/locais de origem;
• Passagem aérea
Lisboa/Dubai/Lisboa em classe
económica com a Emirates
(30Kg de bagagem incluída);
• Acompanhamento por um guia
profissional nos transferes
privados de chegada e saída do
Dubai;
• 5 noites no Dubai em Hotel de 4
estrelas em regime de
alojamento e pequeno-almoço;
• 4 Jantares no Hotel incluídos (do
2º ao 5º dia);
• 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 (almoço
não incluído);
• Excursão de dia interior a Abu
Dhabi com almoço incluído;
• Assistência prestada
representantes locais da
Lusanova;
• Acompanhamento por delegado
da RSI;
• Taxa de Turismo no Dubai, Taxa
de serviço e IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 107€ (suj. a
alteração)
• Seguro de Viagens VIP.
NÃO INCLUI:
• Almoços (excepto do 5º dia);
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Extras de carácter pessoal e
serviços não especificados como
incluídos.
• Quaisquer serviços não
mencionados como incluídos.
MÍNIMO DE 8 PARTICIPANTES
LUGARES LIMITADOS!

