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Dunas do Deserto e Abu Dhabi  
8 Dias / 7 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Dubai é conhecida como a “Pérola do golfo da Arábia”. Está localizada em uma enseada natural onde é possível 
desfrutar de praias limpas e tranquilas, restaurantes internacionais, bares, clubes noturnos e centros comerciais. Dubai 
oferece uma aventura dos sentidos, plena de uma curiosa mistura entre Ocidente e Oriente. 
Maravilhe-se pelo panorama urbano em constante evolução de Abu Dhabi, caracterizado pela mistura intrigante de 
antigo e moderno. 

 

1º Dia – .../ Dubai 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Dubai 
Passeio de meio dia pela manhã para conhecer a Dubai moderna, começando com um breve tour panorâmico pela 
Palmeira, passando pelo complexo Atlantis. Parada para foto do belo skyline da cidade. Logo depois, saída em direção 
ao charmoso bairro Marina de Dubai para realizar um passeio de barco (20 min.). Continuação para a área de 
Downtown com uma parada para foto do icônico Burj Al Arab na rota para o Dubai Frame de onde teremos uma linda 
vista da cidade a 150m de altura. Em seguida, caminhada pelo Dubai Mall, passando pelo Aquário de Dubai & Zoo 
Subaquático. Por fim, subida até o terraço do Burj Khalifa, considerado o observatório mais alto do mundo, de onde é 

possível ter uma visão fantástica de toda a região cidade. O passeio termina no Dubai Mall. Tarde livre para aproveitar 
a região. Retorno ao hotel por conta própria. Hospedagem. 
OBS: Guia local em idioma português – saída Seg, Qua e Sáb. Guia local em idioma inglês – saída diária. 
 

3º Dia – Dubai 

Dia livre para atividades pessoais.  
À tarde, deixando para trás a agitação da cidade, saída ao anoitecer em veículo 4x4 para uma emocionante viagem 
sobre as dunas pelo coração do deserto. Este é o local ideal para uma noite mágica e memorável, deixando para trás a 
agitação da cidade, os treinados guias dirigem veículos 4x4 e lideram a emocionante jornada, pelas dunas de areia e 

pela Reserva de Conservação do Deserto de Dubai. Aproveite o jantar sob as estrelas, que inclui uma seleção 
gastronômica típica do Oriente Médio com carnes grelhadas, saladas frescas, doces deliciosos e bebidas escolhidas a 
dedo em um acampamento tradicional de estilo beduíno. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
OBS: Durante o mês sagrado do Ramadã, não é oferecido entretenimento. 
 

4º Dia – Dubai 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

5º Dia – Dubai / Abu Dhabi 
Em horário oportuno, saída com destino a Abu Dhabi. Chegada ao hotel e hospedagem. 
 

6º Dia – Abu Dhabi 

Passeio de meio dia à capital dos Emirados Árabes Unidos. Visita a Mesquita Sheikh Zayed, a terceira maior do mundo. 
Passeio pela área residencial arborizada de Al Bateen e os palácios reais e Heritage Village. Dirija pelo Corniche de Abu 
Dhabi e visita ao mercado de peixe Porto Zayed. A tarde retorno ao hotel e hospedagem. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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OBS: Guia local em idioma inglês - Saída às Segundas, Quartas e Sábados. 
 

7º Dia – Abu Dhabi / Dubai  
Em horário determinado, saída com destino a Dubai. Chegada ao hotel e restante do dia livre para atividades pessoais. 
Hospedagem. 
 

8º Dia – Dubai /... 
Em horário apropriado, traslado ao Aeroporto Internacional de Dubai e fim de nossos serviços. 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Hotel Acomodação Categoria 

1 
Dubai Rove Dowtown Rover Room Turística Superior 

Abu Dhabi Ramada Abu Dhabi Corniche Deluxe Room Primeira 

2 
Dubai Wyndham Dubai Marina Superior Room Primeira 

Abu Dhabi Aloft Abu Dhabi Aloft Room Room Primeira 

3 
Dubai Vida Downtown Deluxe Room Primeira Superior 

Abu Dhabi Sofitel Corniche Superior Room City View Primeira Superior 

4 

Dubai Taj Dubai Luxury Room City View Luxo 

Abu Dhabi Yas Hotel Abu Dhabi Marina King or Twin Luxo 

5 
Dubai Armani Hotel Dubai Deluxe Room Luxo 

Abu Dhabi Emirates Palace Coral Room Luxo 

6 
Dubai Jumeirah Beach Hotel Ocean Deluxe Room Luxo 

Abu Dhabi Jumeirah At Etihad Towers Deluxe King/Twin Room Luxo 
 

 

PARTE TERRESTRE 
US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Validade 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

Quarto Duplo 
Quarto 

Individual 
Quarto Duplo 

Quarto 
Individual 

1 

 

20Mar a 30Abr'19 1.271 2.034 4.957 7.933 

4Mai a 31Ago'19 1.026 1.544 4.001 6.022 

2 

26Fev a 30Abr'19 1.440 2.500 5.616 9.750 

1Mai a 30Set'19 1.087 1.795 4.239 7.001 

1Out a 31Dez'19 1.440 2.500 5.616 9.750 

3 

20Mar a 30Abr'19 
01Out a 10Nov'19 

15 a 27Nov'19 
23Dez'19 a 6Jan'20 

1.917 3.262 7.476 12.722 

1Mai a 30Set'19 1.462 2.351 5.702 9.169 

11 a 14Nov'19 2.082 3.591 8.120 14.005 

28Nov a 1Dez'19 2.288 4.003 8.923 15.612 

2 a 22Dez'19 1.876 3.179 7.316 12.398 

4 

19Mar a 30Abr'19 
12 a 16Ago'19 

2.010 3.640 7.839 14.196 

4Mai a 13Ago'19 

17 a 31Ago'19 
1.533 2.688 5.979 10.483 

1 a 30Set'19 1.657 2.935 6.462 11.447 

10Out a 9Nov'19 
15 a 27Nov'19 

2.010 3.640 7.839 14.196 

10 a 14Nov'19 
27 a 30Nov'19 

2.080 3.781 8.112 14.746 

1 a 18Dez'19 1.783 3.187 6.954 12.429 

5 

26Fev a 31Mar'19 

24Abr a 3Mai'19 

1 a 18Out'19 

3.759 7.139 14.660 27.842 

1 a 23Abr'19 
19Out a 4Dez'19 

3.931 7.483 15.331 29.184 

4Mai a 28Set'19 2.863 5.347 11.166 20.853 
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5 a 20Dez'19 3.492 6.604 13.619 25.756 

6 

26Fev a 27Mar'19 

13 a 19Out'19 
10 a 27Nov'19 

4.032 7.686 15.725 29.975 

28Mar a 21Abr'19 
20Out a 9Nov'19 

4.675 8.971 18.233 34.987 

22Apr a 5Mai'19 3.865 7.351 15.074 28.669 

6Mai a 30Set'19 3.176 5.973 12.386 23.295 

1 a 12Out'19 
2 a 14Dez'19 

3.344 6.308 13.042 24.601 

28Nov a 1Dez'19 4.264 8.149 16.630 31.781 
À incluir imposto 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,90 da 
data de 26/02/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

O que inclui: 
- 07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Recepção e assistência na chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai no 1º Dia (antes da imigração); 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 

- City tour de meio dia em serviço regular em Dubai em idioma português somente nos dias: segunda-feira, quarta-
feira e sábado; 
- City tour de meio dia em serviço regular em Abu Dhabi em idioma inglês com saída às segundas-feiras, quartas-feiras 
e sábados; 
- Safári nas dunas do deserto em veículo 4x4 em serviço regular, com entretenimento e jantar no acampamento; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 08 (oito) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 

 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível e governamentais; 
- Taxa “TOURISM DIRHAM” (pago localmente no hotel); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 

 

DUBAI PARKS & RESORTS 
Preços por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

OPÇÃO PARQUE Descrição 
TIPO DE INGRESSO 
(1 DIA – 1 PARQUE) 

TIPO DE INGRESSO 
(1 DIA – 2 PARQUES) 

Escolha entre os parques Motiongate, Legoland, Legoland® Water Park e 
Bollywood Em US$ Em R$ Em US$ Em R$ 

1 DIA 
1 PARQUE 
INGRESSO 

VÁLIDO PARA 1 

PARQUE DENTRE 

AS OPÇÕES 

 

OU 

 

1 DIA 
2 PARQUES 

INGRESSO 

VÁLIDO PARA 2 
PARQUES 

DENTRE AS 

OPÇÕES 

MOTIONGATE 
 

Cinco zonas temáticas dedicadas aos 
estúdios cinematográficos mais lendários 

de Hollywood: DreamWorks, Sony 
Pictures, Lionsgate, Studio Central e 

Smurfs Village. Além de lojas e 
restaurantes, são 27 atrações inspiradas 

em 13 filmes de ação e animação. 

74 292 88 346 

LEGOLAND 
 

Primeira Legoland no Oriente Médio e a 
sétima no mundo. São mais de 15 mil 
estruturas feitas de Lego, usando 60 

milhões de peças! As atrações, entre elas, 
40 brinquedos interativos e shows, 

estarão espalhadas por seis áreas com 
temas distintos: Factory, Lego City, 
Imagination, Kingdoms, Adventure e 

Miniland. 

LEGOLAND® 
WATER PARK 

 

Parque aquático com 20 tobogãs e 
atrações estruturadas com Lego. 
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1 DIA 
1 PARQUE 
INGRESSO 

VÁLIDO PARA 1 

DIA DE PARQUE 

 

OU 

 

1 DIA 
2 PARQUES 

INGRESSO 

VÁLIDO PARA 2 

PARQUES 

DENTRE AS 
OPÇÕES  

 

BOLLYWOOD 
 

Cinco zonas temáticas inspiradas em 
alguns dos maiores filmes de Bollywood. 

São 16 atrações incluindo 30 espetáculos 
ao vivo em sete palcos diferentes, 

interação com personagens e comida 
indiana. 

52 206 

 

IMG WORLDS OF ADVENTURE – Ticket válido para 1 Dia 
Preços por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Descrição Em US$ Em R$ 

O maior parque temático coberto do mundo está dividido em quatro zonas: Cartoon 
Network (tema voltado para personagens como Ben10, Lazy Town e As Meninas Super 
Poderosas); Marvel (dedicado aos heróis de Os Vingadores – The Avengers); The Lost 
Valley – Dinosaur Adventure (a principal atração é a montanha-russa chamada 
“Velociraptor” que atinge 100 km/h em 2,5 segundos) e IMG Boulevard (uma área de 
boas-vindas que concentra lojas, restaurantes e atrações para todas as idades).  

86 345 

 

PASSEIOS OPCIONAIS  
Preços por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Passeio Descritivo Em US$ Em R$ 

CRUZEIRO DHOW  
COM JANTAR 

Desfrute de um passeio encantador a bordo de uma tradicional 
embarcação de madeira (dhow) sob a luz do luar pelo Dubai Creek 
ou Marina. Curta a música e o show de dança enquanto saboreia um 
delicioso jantar buffet e degusta o aromático café árabe. 
OBS: Saída diariamente. Traslados por conta própria. 

61 
(CREEK) 

241 
(CREEK) 

99 
(MARINA) 

395 
(MARINA) 

LA PERLE BY 
DRAGONE 

Desfrute de um show ao vivo performático que vão de atuação a 
acrobacias aéreas e aquáticas com um elenco de 65 artistas em um 
teatro construído para essa finalidade. Traslados por conta própria. 
OBS: Saídas de Terça-feira à Sábado.  

133 523 

 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,92 da 
data de 20/02/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  

 
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
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Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  

* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 

CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 

apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 

- Pedimos a todos os visitantes à mesquita que respeitem este lugar de oração e usem trajes adequados na chegada. 
Caso contrário, a entrada não será permitida; 
- Os horários de funcionamento e as rotas de alguns dos passeios e safáris podem mudar durante o mês sagrado do 
Ramadã e os meses de verão; 
- Para participar do safári no deserto a criança deve ter mínimo 2 anos de idade; 

- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

EMIRADOS ÁRABES 

 

Passaporte  

 

 

✓ 
 Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil 

Visto  

Certificado Internacional 

de Vacina contra Febre 

Amarela 
  

        ✓ - obrigatório     - não obrigatório 

 
- O código de vestimenta para visitar a Mesquita Sheikh Zayed em 
Abu Dhabi e mesquitas é bastante rígido: 

 

 

 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf

