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ROTEIRO DIA A DIA

1º dia  > DUBAI
Chegada ao aeroporto de Dubai, recepção e traslado com assistência ao hotel. Hospedagem.
 
2º dia > DUBAI
Café da manhã. Pela manhã, saída do hotel, com guia local profissional, para meio dia de visita panorâmica à
cidade, com guia local profissional, incluindo a orla, a mesquita de Jumeirah, os palácios dos xeiques e os
modernos e gigantescos arranha-céus. Destaca-se a Burj Khalifa, uma torre de 830 metros de altura que toma
conta da paisagem. Aos seus pés, encontramos a Fonte de Dubai, com destaque para o espetáculo de águas
acompanhado de luzes, que seguem o ritmo da música. Tarde Livre. Hospedagem.
 
3º dia > DUBAI | ABU DHABI
Café da manhã. Logo após, saída com motorista privado para Abu Dhabi, a aproximadamente 140 quilômetros
de Dubai. Chegada ao hotel e restante do dia livre para atividades independentes. Hospedagem.
 
4º dia > ABU DHABI
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica de meio dia em veículo privado com guia local. Seguimos rumo à
capital dos Emirados Árabes, localizada em frente ao continente. Abu Dhabi fica numa ilha pertencente ao Golfo
Pérsico. A economia da região gira em torno do petróleo, que mostra sua força na moderna arquitetura dos
prédios e no seu grande centro comercial. Há um passeio opcional para visitar a grande mesquita Sheikh Zayed,
com capacidade para 41 mil pessoas. Tarde livre. Hospedagem.
 
5º dia > ABU DHABI | DUBAI
Café da manhã. Na sequência, saída com motorista particular para Dubai. Chegada ao hotel e restante do dia
livre para atividades independentes. Hospedagem.
 
6º dia > DUBAI
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Sugerimos um tour opcional: safári no deserto com
automóvel 4x4. Hospedagem.
 
7º dia > DUBAI
Café da manhã. Traslado para o aeroporto, com assistência, e fim dos nossos serviços.
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