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INCLUI DIA DE PORTUGAL
NA EXPO DUBAI



Viajar para o Dubai é partir para uma aventura numa das cidades mais cosmopolitas do mundo. É a partir desta cidade que
visitaremos Abu Dhabi, a cidade mais rica do mundo e Sharjha, a capital cultural do mundo árabe. 

Este ano, o Dubai acolhe a maior exposição do mundo onde irá reunir mais de 190 países e nós, com as Novas Fronteiras,
teremos a oportunidade única de visitar esta exposição no dia destinado a Portugal. 

Visitar a Expo Dubai será descobrir novas experiências e visitar tudo o que o mundo tem para oferecer num só lugar! 

1º DIA – 12 DE JANEIRO – (QUARTA-FEIRA) – LISBOA | DUBAI
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida para embarque num voo regular direto Emirates, com destino ao Dubai. 

2º Dia – 13 de Janeiro – (quinta-feira) -  DUBAI
Chegada pela 1h da manhã e transporte para o hotel. Alojamento no hotel Fairmont Dubai 5*, ou similar.
Pequeno-almoço no hotel e seguimos à descoberta de uma das cidades mais glamourosas do Golfo Pérsico. Iniciamos a nossa
visita pela Palm Jumeirah, 8ª maravilha do mundo, uma ilha artificial em forma de palmeira. 
Prosseguimos até à estrutura mais icónica do Dubai, o hotel Burj Al Arab, votado como o mais luxuoso do mundo. Continuamos
pela avenida Sheikh Zayed Road, onde encontraremos os grandes arranha-céus da cidade, e passamos pela Downtown, onde
está aquela que é a torre mais alta do mundo, Burj Khalifa,  junto ao impressionante centro comercial Dubai Mall. Aqui,
subiremos até ao 124ª andar, de onde teremos uma vista de 360º de toda a cidade. De seguida, iremos ao aquário do Dubai Mall,
um túnel subaquático sob um enorme tanque de tubarões, raias e serpentes e onde faremos uma breve paragem no exterior para
fotografar as diversas espécies.
Almoço em restaurante local.  Durante a tarde visitamos a zona mais tradicional antiga, iniciando o nosso trajeto pelo exterior da
Mesquita de Jumeirah construída 1978, em estilo Fatimid medieval. No decorrer do passeio, teremos a oportunidade de
conhecer a sua arquitetura e o significado religioso das principais características deste estilo. 
Prosseguimos para o Bairro Histórico de Al Fahidi e cruzaremos o Creek de Dubai a bordo do ‘’Abra’’ (famoso táxi aquático) para
visitar os mercados das especiarias e do ouro. Regresso ao hotel.
Saída para jantar num cruzeiro tradicional.
Uma noite verdadeiramente especial espera-nos num dos Dhows tradicionais (barcos árabes). Seremos brindados pela
hospitalidade árabe e ficaremos deliciados com a variedade de comida deliciosa do buffet a bordo, com vista panorâmica do
cintilante horizonte da cidade do Dubai à noite. Regresso ao hotel. Alojamento.

3º Dia – 14 de Janeiro – (Sexta-feira) - DUBAI
EXPO DUBAI
Este dia será inteiramente dedicado à visita da exposição. 
Visitaremos a Expo num dia dedicado a Portugal, mas com a presença de 192 outros países, cada um com o seu pavilhão, onde
teremos a oportunidade de conhecer a sua história, cultura, património e gastronomia.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
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4º Dia – 15 de Janeiro – (Sábado) -  DUBAI
EXPO DUBAI. 
Este dia será inteiramente dedicado à visita da exposição. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º Dia – 16 de Janeiro – (Domingo) -  DUBAI | ABU DHABI | DUBAI
Pequeno-almoço no hotel e partida para Abu Dhabi, capital federal dos Emirados Árabes Unidos e considerada uma das cidades
mais modernas do mundo.
Iniciamos a visita pela Mesquita de Sheikh Zayed, uma das maiores mesquitas do mundo, coroada com 82 cúpulas brancas de
vários tamanhos e 4 minaretes de mais de 100 metros de altura. Visita panorâmica pela cidade, percorrendo a linha costeira de
Corniche até ao porto de pesca. Visita a Heritage Village onde poderemos testemunhar a história das antigas e atuais fontes de
riqueza dos Emirados. 
Almoço em restaurante local e continuamos até ao Emirates Palace Hotel, um marco encantador e uma maravilha para todos os
que passam pelos seus magníficos portões. Esta excursão proporciona a experiência inesquecível de estar num lugar onde o
passado encontra o futuro. Regresso ao Dubai. Jantar e alojamento.

6º Dia – 17 de Janeiro – (Segunda-feira) -  DUBAI
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. 
Almoço no hotel.  Pela tarde, partida para o deserto em veículos 4x4 (6 pessoas por veículo) para realizar um emocionante safari
pelo deserto. Neste passeio vamos experimentar a emoção de subir e descer as dunas de areia amarela dourada em veículos
todo-o-terreno. Conduzindo sobre as altas dunas de areia, o percurso leva-nos a um acampamento tradicional do estilo beduíno,
que se situa num enclave sereno e especialmente decorado para lhe dar um autêntico ambiente árabe. À chegada, será servido
um sumptuoso churrasco ao estilo árabe de várias carnes frescas e suculentas acompanhadas de saladas.
Depois do jantar, podemos experimentar fumar uma shisha ou relaxar a olhar para uma  imensidão de céu estrelado.... esta
contemplação será interrompida pela música árabe que convida a dançarina do ventre para a sua actuação profissional.
Regresso ao hotel. Alojamento.

7º Dia – 18 de Janeiro – (Terça-feira) -  DUBAI | SHARJAH | DUBAI
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Sharjah, a capital cultural e a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. A visita inicia-se
pela cidade antiga, elegantemente restaurada e que acolhe muitos museus e monumentos impressionantes, tais como a
Mesquita de Al Noor e a Mesquita do Rei Faisal. Paragem  no Blue Souq com a sua interessante arquitectura e onde se podem
encontar mais de 500 lojas que vendem desde o ouro, prata, tecidos até aos conhecidos candeeiros árabes. 
Um dos pontos altos é a visita ao Museu da Civilização Islâmica de Sharjah. O museu, inaugurado em 2008, cobre a cultura
islâmica, com mais de 5.000 artefactos do mundo islâmico. Uma oportunidade perfeita para aprender mais sobre o Islão e as suas
tradições culturais. 
Almoço em restaurante local.  Regresso ao Dubai. Tarde livre.  Jantar no hotel. Alojamento.

8º Dia – 19 de Janeiro – (Quarta-feira) -  DUBAI | LISBOA
Transporte para o aeroporto e embarque em voo direto, Emirates, com destino a Lisboa. Chegada pelas 12h. Fim dos nossos
serviços.
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• Bebidas às refeições;

• Gratificações;

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

• Despesas de caráter pessoal designados como extras

O PREÇO NÃO INCLUI

• Acompanhamento de um responsável Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;

• Passagem aérea em classe económica para os percursos
Lisboa / Dubai / Lisboa - em voo regular Emirates com direito a
1 peça de bagagem de porão de 25Kg; 

• Circuito em autocarro de turismo com guias acompanhantes
em português durante todo o circuito; 

• 7 noites de alojamento no hotel mencionado ou similar;

• Todas as visitas mencionadas no programa;

• Refeições conforme programa (4 almoços e 5 jantares); 

• 1 jantar buffet num cruzeiro à noite no Dubai; 

• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no
itinerário;

• 2 bilhetes de dia inteiro de entrada na Expo Dubai;

• Jeep Safari no deserto com jantar num acampamento
Beduíno;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 110€ (à data de 28/05/2021 – a reconfirmar e atualizar na
altura da emissão da documentação);

• Todos os impostos aplicáveis;

• Seguro de viagem Multiviagens VIP; 

O PREÇO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Carina Cruz
T: 210 536 596
Email: carina@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:

Quarto Duplo

Suplemento de Quarto Individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 20 participantes

2.170 €

540 €

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as
disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou
de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo
em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE

mailto:carina@novasfronteiras.pt

