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Descubra Dubai e os Emirados 
10 Dias / 9 Noites 

Saída: Diárias 

30 anos de experiência e qualidade! 

Encante-se com as belezas dos Emirados Árabes Unidos, Dubai surpreende com a quantidade de novas experiências 
que surgem a todo instante, Abu Dhabi com sua famosa Mesquita, o recém inaugurado Museu do Louvre, atrações 

culturais e o icônico Ferrari Word e Ras Al Kaimah que oferece diversas experiências que tornarão esta viagem 
inesquecível. 
 

1º Dia –... / Dubai 
Chegada a Dubai, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Dubai 

Após café da manhã no hotel, saída para passeio de meio dia para conhecer a Dubai antiga, onde você começará a 
descobrir os tesouros culturais da cidade. Aprenda sobre a vida do século XIX em Dubai, visitando o Museu de Dubai e 
ziguezagueando pelas ruas do bairro histórico de Al Fahidi. Explore os souks que vendem ouro e especiarias. Pare na 
mesquita mais fotografada da época, a Mesquita de Jumeirah. Mantenha os olhos abertos durante toda a viagem, pois 
você passará pela histórica Union House Flag, onde os Emirados Árabes Unidos estabeleceram sua união há quase meio 
século. Tire uma foto na praia de Jumeirah com o icônico Burj Al Arab em segundo plano. À tarde - Safari no deserto 

com jantar (sem acompanhamento de guia). Um luxuoso veículo 4x4 será enviado para buscá-lo em seu hotel e levá-lo 
diretamente ao deserto. Prepare-se para uma experiência emocionante de 01 hora. Saia do veículo e mergulhe na 
grandeza do pôr do sol no deserto dourado. Aproveite a oportunidade de andar em dorso de camelo. Delicioso jantar 
em um autêntico acampamento beduíno, relaxe assistindo shows culturais ao vivo. Retorno ao hotel e hospedagem. 
 

3º Dia – Dubai 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
Sugestão: Dubai Top 5 Conheça as cinco atrações imperdíveis da cidade. 
 
 

4º Dia – Dubai / Abu Dhabi 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.  

Traslado a Abu Dhabi e Hospedagem. 
Sugestão: City tour em Sharjah. 
 
5º Dia – Abu Dhabi 
Café da manhã no hotel e saída para city tour em Abu Dhabi com almoço, Louvre e Qasr Al Watan Abu Dhabi, capital 
dos Emirados Árabes Unidos, é uma joia para descobrir. Passeie pelas atrações culturais da cidade, pare na Ilha Yas e 

tire fotos no icônico Ferrari World. Visite o museu do Louvre em Abu Dhabi. Dê uma olhada na vida descontraída da 
cidade moderna em Abu Dhabi enquanto segue para o coração da cidade, ao longo de Corniche. Visite o Palácio Sheikh 
- Qasr Al Watan. Descubra o passado do emirado com uma visita ao Heritage Village, uma reconstrução de uma cidade 
oásis tradicional que apresenta o modo de vida do deserto. Maravilhe-se com o grande Palácio dos Emirados - onde 
você pode tomar um café com ouro (não incluído). Explore a majestade da Grande Mesquita Sheikh Zayed, uma 
maravilha arquitetônica palaciana que é uma das maiores mesquitas do mundo. Hospedagem. 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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6º Dia – Abu Dhabi  

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
Sugestão: Explora Al Ain. 
 

7º Dia – Abu Dhabi / Ras Al Khaimah 
Café da manhã no hotel e traslado a Ras Al Khaimah. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
Sugestão: Explora Ras Al Khaimah. 
 
8º Dia – Ras Al Khaimah 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 

Sugestão: Safari de montanha Jabel Jais. 
 
9º Dia – Ras Al Khaimah 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
Sugestão: - Mussandam Khasab 
 
10º Dia – Ras Al Khaimah/ Dubai / ... 

Café da manhã no hotel. Hospedagem disponível até às 11h00. No horário oportuno, traslado ao aeroporto de Dubai e 
fim dos nossos serviços. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Hotel Acomodação Categoria 

1 

Dubai Rove Downtown / Ibis Barsha 

ou similar 

Standard Room  Turística Superior Abu Dhabi Ibis Abu Dhabi Gate ou 

Similar 

Ras Al Khaimah Citymax ou similar 

2 

Dubai Millennium Olace Marina / 

Hilton Garden Inn Mall of the 

Emirates ou similar 

Standard Room Primeira Abu Dhabi Le Meridien Abu Dhabi ou 

similar 

Ras Al Khaimah Hilton Garden Inn Al Khaimah 

ou similar 

3 

Dubai Hilton Habtoor City / 

Sheraton Mall of The Emirates 

ou similar 

Standard Room Luxo Abu Dhabi Grand Hyatt Abu Dhabi ou 

similar 

Ras Al Khaimah Double Tree by Hilton Marjan 

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

Opção Validade 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

Quarto 
 Duplo 

Quarto 
 Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto  
Triplo 

Quarto 
Individual 

1 

01Out a 24Dez´20 1.046 966 1.960 6.140 5.670 11.505 

04Jan a 15Abr´21 1.280 1.167 2.413 7.514 6.850 14.164 

16Abr a 30Set´21 868 815 1.644 5.095 4.784 9.650 

2. 

01Out a 24Dez´20 1.307 1.200 2.399 7.672 7.044 14.082 

04Jan a 15Abr´21 1.637 1.451 2.564 9.606 8.517 15.051 

16Abr a 30Set´21 1.039 975 1.795 6.099 5.723 10.537 

3 

01Out a 24Dez´20 1.651 1.447 2.949 9.691 8.494 17.311 

04Jan a 15Abr´21 1.774 1.570 3.223 10.413 9.216 18.919 

16Abr a 30Set´21 1.238 1.131 2.262 7.267 6.639 13.278 
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 = 5,87 da 
data de 06/10/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 

 
 

O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem em Dubai com café da manhã; 

- 03 (três) noites de hospedagem em Abu Dhabi com café da manhã; 
- 03 (três) noites de hospedagem em Ras Al Kaimah com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- Passeios conforme descritos no itinerário;  
- 01 (um) almoço e 01 (um) jantar incluídos (sem bebidas); 
- Seguro viagem Travel Ace por 10 (dez) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 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. 
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PASSEIOS OPCIONAIS  

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

Passeio Descritivo Em US$ Em R$ 

Dubai Top 5  

(GUIA LOCAL EM 
IDIOMA 

PORTUGUÊS) 

Dia inteiro com acompanhamento de guia em português 
(partida à tarde). Lar de muitas maravilhas do mundo, 

Dubai é uma cidade cativante de paisagens, sons e 
experiências, existem CINCO lugares populares que você 
não deve perder. Sua aventura começa no famoso 
shopping de artesanato de luxo Saga World. Tire uma foto 
essencial na praia de Jumeirah com o icônico Burj Al Arab 
em segundo plano. Desfrute de um cruzeiro de 30 minutos 
nas águas da Marina de Dubai, o maior porto artificial do 

mundo que circunda um movimentado bairro cosmopolita. 
Observe a fonte coreografada mais alta, a Fonte de Dubai, 
em um show de luz, música e água. Jante luxuosamente 
com estilo no Armani. Saboreie o resto da cidade do céu, 

bem no deck de observação do edifício mais alto do 
mundo, o Burj Khalifa. 

 

243 1.428 

City tour em 
Sharjah. 

(GUIA LOCAL EM 
IDIOMA 

PORTUGUÊS) 

Meio dia com acompanhamento deguia em português. 
Visita às cidades de Sharjah e Ajman. Sharjah é uma 

cidade dinâmica e vibrante, com souks coloridos cheios de 
artefatos interessantes em todos os cantos. A combinação 
de casas tradicionalmente restauradas com suas paredes 
de coral marinho com as cores vivas dos souks de tecido, 
o fascinante mercado de frutas e legumes e o espetacular 
mercado de peixe juntos forjam a sensação de estar em 

um lugar mágico. Essa mágica é ilustrada no Museu 
localizado no recém-renovado Forte de Ajman. No souk 
de Al Markazi são exibidas as excelentes habilidades dos 
joalheiros de ouro. Os inúmeros monumentos da cidade 

refletem o artesanato de seu povo, particularmente na 
área de conservação renovada «Área do Patrimônio». 
Fazer compras é essencial para todos os turistas. 

64 374 

Explora Al Ain  
GUIA LOCAL EM 

IDIOMA 
PORTUGUÊS) 

D inteiro com acompanhamento de guia em 

português. A cidade de Al Ain, Patrimônio Mundial 

da UNESCO, é um tesouro da história do país, 

desde suas fortalezas pitorescas até a casa do 

fundador Sheikh Zayed Al Nahyan. Caminhe por 

essa "Cidade Jardim" e saiba como os Emirados 

Árabes Unidos surgiram. Veja vestígios da 

civilização antiga nos Jardins de Hili, onde 

encontrará artefatos arqueológicos que datam de 

mais de 5.000 anos. Seja o convidado da família 

real no Museu do Palácio Al Ain, uma antiga 

fortaleza que costumava ser o lar do falecido 

governante Sheikh Zayed Al Nahyan. Mergulhe na 

tranquilidade de um oásis cercado por palmeiras e 

tenha algumas tamaras escolhidas especialmente 

para você. Mergulhe nas tradições do país no Museu 

Nacional Al Ain. 

180 1.054 

Explora Ras Al 

Khaimah 
(Sem 

acompanhamento 
de guia) 

Traslado de Abu Dhabi para Ras Al Khaimah e no final da 
tarde Piquenique nas montanhas Jabel Jais, esta 

experiência apresenta uma preparação completa para 
piquenique, com a sua escolha de bebida, você vai se 
apaixonar pelo destino com a caminhada panorâmica pelas 
montanhas. Aproveite ao máximo inúmeras oportunidades 
para tirar fotos com as melhores vistas da natureza. 

Sob Consulta 
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Safari de 

Montanha Jabel 
Jabis 

Aqueles que acreditam que o céu é o limite encontrarão o 
paraíso nas montanhas acidentadas de Hajar de Ras Al 
Khaimah. Com a suave estrada de 30 km que serpenteia 

até o topo, a montanha oferece um cenário desafiador e 
bonito para os caminhantes, ciclistas de montanha e 
aqueles que procuram uma rota cênica.  

Opcional – Zip Line // Montanhismo – Hiking 

Sob Consulta 

MUSSANDAM 
KHASAB 

(Sem 

acompanhamento 
de guia) 

Esta excursão de dia inteiro o levará pelas montanhas 
escarpadas e pela paisagem única existente entre os 

Emirados Árabes Unidos e a fronteira com Omã, até 
chegar à península da costa leste de Musandam, em Omã. 
Deixe o porto de pesca de Dibba Al Byah e navegue pelas 
famosas casas de pedra, vilas de pescadores, Zeke, a 
cidade de Haffa, praia de Haffa, montanhas brancas, 
pedras afiadas, belas cavernas, belas cavernas, 
montanhas salgadas emagníficas baías de Musandam 

Retorno ao porto à tarde, seguido do traslado de Dibba de 
volta ao seu hotel. Almoço servido a bordo; equipamento 
de mergulho disponível. 

159 935 

SUPLEMENTO 
COBERTURA COVID 

(Oferecida pelo 
operador local) 

Suplemento cobertura Covid – Oferecida pelo operador 
local. 

Sob Consulta 

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 = 5,87 da 

data de 06/10/2020 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. 
 
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 Travel Ace 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; 

https://www.travelace.com.br/condicoes-gerais.html
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- 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 
  

Segurança Covid 

 
Obrigatório apresentar teste RT-PCR Negativo impresso (não 
será aceito digital) realizado 96 horas antes da saída do voo. 

Seguro viagem internacional com cobertura para Covid. 

Baixar o aplicativo “The Covid-19 DXB” e preencher os dados 
necessários. 

Preencher o formulário de declaração de saúde e entregá-lo ao 
atendente no check-in 

         - obrigatório     - não obrigatório 

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

 

 

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration-form.pdf

