
SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Passagem Aérea Lisboa / Dubai / Lisboa em voo regular direto da Emirates com 

direito a 01 mala de porão até 25k; 

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 110,15 € (sujeitas a alte-

ração até à emissão dos bilhetes); 

• 06 noites de alojamento no Dubai no Hotel Hilton Garden Inn Al Jadaf Culture 

Village 4*  em quarto standard e regime de pequeno-almoço; 

• Todos os transferes mencionados no programa com assistência em português; 

• 3 dias de entrada na Expo 2020 (07, 08 e 09 de  Março 2022), incluindo serviço de 

transporte hotel / Expo / hotel; 

• Visita de dia inteiro à cidade do Dubai, incluindo subida à Torre Burj Khalifa com 

almoço em restaurante local e guia em português; 

• Visita ao Deserto do Dubai em jeeps incluindo jantar em acampamento durante o 

passeio ao deserto, incluindo bebidas (refrigerantes, águas, café e/ou chá); 

• Seguro de Viagem Silver + Protection Covid 19 Silver;  

• Taxa local de alojamento durante as sete noites; 

• Gorjetas a motoristas; 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS 

• Certificado de teste PCR COVID‑19 negativo para um teste realizado, no máximo, 

72 horas antes da partida. 

• Refeições ao longo da viagem, exceto quando mencionadas no programa; 

• Bebidas ao longo da viagem, exceto quando mencionadas no programa; 

• Extras de carater pessoal; 

• Tudo o que não estiver mencionado no item Serviços Incluídos; 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

angelina@sne.pt | 213240800 | 917369704|  

Preço por pessoa em quarto duplo  
€ 1.330,00  

Preço por pessoa em quarto individual  
€ 1.614,00  

1º DEPÓSITO  (30%) 2º DEPÓSITO (30%) 3º DEPÓSITO (30%) PAGAMENTO FINAL (10%) 

Momento da inscrição 06  Janeiro 2022 07 Fevereiro 2022 28  Fevereiro  2022 

NOTA IMPORTANTE: Caso o numero mínimo de participantes (20 pessoas) não seja atingido, os valores 
terão de ser ajustados ao numero real de participantes. 

Consulte as condições de viagem em www.emviagem.pt  EMVIAGEM SA | RNAVT2675 

DUBAI & EXPO 

 

Datas 

06 a 12 Março 

2022 

 

Voos Diretos 

Hotel 4* 

3 Dias Entradas 

na Expo 2020 

Visita da cidade  

& Jeep safari  

no deserto 



ITINERÁRIO 
 

06 DE MARÇO (DOM) – LISBOA / DUBAI 

Chegada ao Dubai! 

10H35 - Comparência no Aeroporto de Lisboa dos senhores Convidados para entre-

ga das documentações por parte do representante da Emviagem e apoio nas forma-

lidades de embarque. 

13H35 - Partida em voo Emirates com destino ao Dubai – EK 192. 

 

07 DE MARÇO (2ªF) – DUBAI - Expo 2020! 

01H00 - Chegada ao aeroporto do Dubai e formalidades de desembarque. Assistên-

cia por nosso representante local e transporte privativo para o hotel selecionado. 

Chegada ao hotel e distribuição dos quartos. Alojamento. 

Pequeno almoço servido no hotel. 

Em hora a combinar localmente, assistência e saída em transporte  durante a tarde 

para visitar a EXPO 2020.  

A Expo 2020 Dubai será a sede do mundo por 173 dias, cada um repleto de novas 

experiências. Será um momento de criar, colaborar e inovar. E vai ser divertido. Es-

tamos a falar de um divertimento muito atrativo diríamos mesmo alucinante. 

Descubra pavilhões épicos, assista a alguns dos sessenta espetáculos diários ao vivo, 

apresentações de artistas mundialmente famosos, desfiles, tecnologias que moldam 

o futuro, e prove os sabores do mundo numa das mais de 200 lojas de alimentos e 

bebidas! 

Jantar livre. Regresso ao hotel em hora a combinar. Alojamento. 

 

08 DE MARÇO (3ªF) – DUBAI - Expo 2020! 

Após o pequeno-almoço, saída em transporte privado, em direção à EXPO 2020. Dia 

inteiramente livre e refeições livres. Regresso ao hotel em hora a combinar.  

Alojamento. 

  

09 DE MARÇO (4ºF) – DUBAI - Expo 2020! 

Após o pequeno-almoço, saída em transporte privado, em direção à EXPO 2020. Dia 

inteiramente livre e refeições livres. Regresso ao hotel em hora a combinar. 

Alojamento. 

10 DE MARÇO (5ªF) - DUBAI - Visita da cidade! 

Pequeno-almoço servido no hotel. Assistência de guia e saída em transporte para 

visita de dia inteiro à cidade, incluindo os pontos de maior interessa tais como: a 

torre Burj Khalifa, atualmente a mais alta do mundo, com 828 m de altura e 162 

andares, e subiremos para admirar, do observatório situado no 124º andar; passeio 

pela área da Marina admirando os arranha-céus, a área de Montgomery com os 

campos de golfe e as villas privadas da população local; a  bordo do “monorail”, 

desfrutá da melhor vista da Ilha em forma de Palmeira (The Palm) com os seus 

galhos até chegar ao hotel Atlantis Almoço servido em restaurante local. Faremos 

ainda uma paragem para fotos no luxuoso hotel Burj Al Arab e atrevessaremos 

Jumeirah, onde se encontram os palácios dos Sheiks e a Mesquita de Jumeirah. 

Visitaremos depois a parte antiga da cidade incluindo o museu localizado no Forte 

Al Fahidi, atravessaremos o canal de Dubai “Creek” no tradicional taxi aquático 

(Abra) para visitar os mercados do Ouro e Especiarias. O nosso passeio  termina no 

Dubai Mall, o maior Shopping Center do mundo. O regresso ao hotel será livre, de 

forma a poderem disfrutar das atrações e se quiserem jantar numa das centenas de 

opções de restaurantes deste centro. Jantar livre. Alojamento. 

 

11 DE MARÇO (6ªF) - DUBAI - Jeep Safari no Deserto! 

Pequeno-almoço servido no hotel. Manhã inteiramente livre. Almoço livre. Saída 

para um Jeep safari no deserto. Uma verdadeira aventura no deserto para sentir a 

magia das areias cor de ocre e aproveitar uma autêntica e típica noite beduína.  

Jantar buffet de gastronomia típica local com bebidas incluídas (refrigerantes, 

águas, café e/ou chá). Regresso ao hotel após o jantar.  Alojamento. 

  

12 DE MARÇO (SÁB) – DUBAI / LISBOA 

Regresso a Portugal! 

Pequeno almoço servido no hotel. Em hora a combinar localmente, assistência e 

saída em transporte privado para o aeroporto do Dubai para formalidades de em-

barque. 

14H35 - Partida em voo Emirates com destino a Lisboa – EK 193. 

19H15 – Chegada ao aeroporto de Lisboa. Formalidades de desembarque.  

 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 


