
 

 

Raidho Oriente Médio Raidho Oriente Médio  

26 anos de experiência, qualidade, autenticidade, prestígio, 

conhecimento e compromisso 

 
Os Mistérios de Abu Dhabi  
 
4 Dias / 3 Noites 
 
Saídas: Diárias 
 
Visitando: Abu Dhabi 
 
Roteiro Terrestre 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Com certeza esta é uma experiência diferente de tudo que já provou. Você se encantará com a modernidade e requinte 
dessa cidade que não para de crescer. Sem dúvidas uma experiência inesquecível! 
 

1º Dia – Abu Dhabi 
Chegada a Dubai, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites. 
 
2º Dia – Abu Dhabi 
Passeio de meio dia pela capital dos Emirados Árabes Unidos. Visita a Mesquita Sheikh Zayed, considerada a terceira 
maior do mundo, com capacidade de acomodar 40 mil fiéis. Continuação ao longo do Corniche, o pitoresco calçadão à 

beira-mar com elegantes edifícios de alto padrão. Parada para conhecer Port Zayed, com seus mercados de peixe, 

frutas e verduras. Por fim, visita ao Heritage Village, réplica de uma aldeia que retrata o antigo estilo de vida da 
população e transmite a sensação da tradicional vida em Abu Dhabi. Retorno ao hotel. 
 

OBS: Saída pela manhã às Segundas-feiras, Quartas-feiras e Sábados. Solicitamos a todos os visitantes à Mesquita Sheikh Zayed que 
respeitem este lugar de oração e usem trajes adequados na chegada. Caso contrário, a entrada não será permitida. 

 
3º Dia – Abu Dhabi 

Dia livre para atividades pessoais. 
 
4º Dia – Abu Dhabi 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto e fim de nossos serviços. 
 
 

HOTÉIS SELECIONADOS 

Opção Hotel Tipo de acomodação Categoria 

01 Cristal Hotel  Amber Room Primeira 

02 Crowne Plaza Yas Island Superior Room Primeira 

03 Sofitel Abu Dhabi Corniche Superior Room City View Primeira Superior 

04 Yas Viceroy Deluxe Room Luxo 

05 Jumeirah At Etihad Towers Deluxe Room Luxo 

06 Park Hyatt Hotel and Villas Park Room Luxo 

07 Emirates Palace  Coral Room Luxo 
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O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- City tour de meio dia em serviço regular com guia local em idioma inglês; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 04 (quatro) 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. 

 

 
PARTE TERRESTRE  

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

Opção Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Individual Duplo Individual 

01 

01-Mar a 31-Mai'17 
16-Set a 23-Dez'17 

379 611 1.243 2.004 

01-Jun a 15-Set'17 352 556 1.155 1.824 

02 
01-Mar a 30-Abr'17 470 819 1.542 2.686 

01-Mai a 30-Set'17 386 651 1.266 2.135 

03 

01 a 31-Mar'17 
11-Set a 31-Out'17 

582 1.044 1.909 3.424 

01 a 30-Abr'17 543 966 1.781 3.168 

01-Mai a 10-Set'17 484 848 1.588 2.781 

04 

01-Mar a 16-Abr'17 
01-Out a 05-Nov'17 
11-Nov a 23-Dez'17 

655 1.077 2.148 3.533 

22 a 28-Jun'17 
31-Ago a 05-Set'17 

06 a 10-Nov'17 
712 1.190 2.335 3.903 

17 a 30-Abr'17 627 1.020 2.057 3.346 

01-Mai a 21-Jun'17 
29-Jun a 30-Ago'17 

06 a 30-Set'17 
570 907 1.870 2.975 

05 

01-Mar a 01-Abr'17 

01-Out a 14-Dez'17 
743 1.366 2.437 4.480 

02-Abr a 11-Mai'17 
15 a 23-Dez'17 

645 1.170 2.116 3.838 

12-Mai a 30-Set'17 548 975 1.797 3.198 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + impostos 
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PARTE TERRESTRE  

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

Opção Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Individual Duplo Individual 

06 

01-Mar a 15-Mai'17 
21-Set a 12-Out'17 

992 1.610 3.254 5.281 

16-Mai a 20-Set'17 680 1.110 2.230 3.641 

13-Out a 23-Dez'17 1.195 2.017 3.920 6.616 

07 

01 a 31-Mar'17 
21-Abr a 25-Mai'17 
25-Set a 15-Out'17 

1.542 2.963 5.058 9.719 

01 a 20-Abr'17 
16-Out a 23-Dez'17 

1.832 3.545 6.009 11.628 

26-Mai a 24-Set'17 1.072 2.023 3.516 6.635 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + impostos 

 

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 Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 
1 = 3,28 da data de 10/02/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

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

Passeio Descritivo Em US$ Em R$ 

DUBAI CITY TOUR 
 

(GUIA LOCAL EM INGLÊS) 

Passeio de dia inteiro a Dubai, Emirado vizinho de Abu 

Dhabi. Visita ao distrito Al Fahidi, onde se encontra o 
Centro Cultural Sheikh Mohammed, espaço que tem o 
intuito de ajudar os visitantes a compreender as 
tradições e costumes da região e o Museu de Dubai. 
Em seguida, travessia do creek na tradicional “abra” 
(pequeno barco típico). Após conhecer os souks de 
ouro e especiarias, visita ao Dubai Mall, com inúmeras 
opções de lojas, restaurantes e entretenimento. 
Depois, parada na Mesquita Jumeirah e no famoso 
hotel Burj Al Arab para tirar fotos (entrada não 
incluída).  

OBS: Saída as Quintas-feiras e Domingos. 

65 213 

SUNDOWNER – 
JANTAR NAS DUNAS 

 
(GUIA LOCAL EM INGLÊS) 

Deixando para trás a agitação da cidade, saída ao 
anoitecer em veículo 4x4 para uma emocionante 
viagem sobre as dunas pelo coração do deserto. 
Oportunidade de assistir ao pôr do sol a partir do topo 
da duna. Continuação até o acampamento tradicional 
beduíno para relaxar em confortáveis almofadas e 
desfrutar dos costumes árabes: fazer tatuagem de 
henna, vestir roupas típicas, passear de camelo ou 
experimentar o shisha (narguilé). Depois é servido um 
jantar com carnes grelhadas, saladas frescas, deliciosos 

doces árabes e bebidas selecionadas. 
 

OBS: Saída diariamente. Inclui traslados de ida e volta. 

88 289 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + impostos 

 

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 Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 
1 = 3,28 da data de 10/02/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 
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FERRARI WORLD – Ticket válido para 1 Dia 
Preços por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Descritivo Em US$ Em R$ 

Visita ao primeiro parque temático da Ferrari do mundo. O elegante telhado vermelho 
icônico é diretamente inspirado nas clássicas curvas laterais da Ferrari GT, e abrange 
200.000 m². Cada atração do parque foi projetada para dar vida a uma diferente parte 
da história da Ferrari, inclusive a montanha russa mais rápida do mundo, com velocidade 
de até 240 km/h, simulando a sensação de estar em um carro de Fórmula 1 da Ferrari. 
OBS: Não inclui traslados de ida e volta. 

83 272 

 

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 Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 
1 = 3,28 da data de 10/02/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

 

Informações Gerais: 
 
Formas de Pagamento: 
· Será acrescida ao valor total da parte terrestre a taxa de serviço de 12%. 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da taxa de serviço.  O pagamento desta taxa deverá ser 
feito à vista em deposito bancário e em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 
Opções de Financiamento:  

A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):  
- Entrada de 18% (dezoito por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais;  

- À vista;  
 
B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:  
- Somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
· Pagamento à vista da taxa de serviço (12% do valor da parte terrestre) em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
- Entrada de 28% (vinte e oito por cento) à vista em depósito bancário e o saldo em até 03 (três) parcelas iguais 
através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners); 
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito; 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos 
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turístico. 
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias. 
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre. 
· 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. 
 
Observações Importantes: 
- 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; 

- Brasileiro necessita de visto de entrada aos Emirados Árabes Unidos, concedido pela UAE Immigration Authorities; 
. Para tirar o visto é necessário uma foto digital colorida (4.3 cm x 5.5 cm), uma cópia colorida do passaporte 
(scaneada com o nome completo do passageiro e com o número do passaporte) e o formulário preenchido 
corretamente; 
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- O visto de turista tem valor aproximado de US$ 110 (cento e dez dólares americanos). O tempo para emissão é de 5 

(cinco) dias úteis e a validade é de até 30 (trinta) dias de permanência no país, a partir da data em que o visto foi 
aprovado; 
- O visto de múltiplas entradas está disponível para o passageiro que entrar mais de uma vez no país, em um período 
de 30 dias. O valor aproximado é de US$ 200 (duzentos dólares americanos) e o tempo para emissão é de 5 (cinco) 
dias úteis; 
- O visto de trânsito ou 96h tem o valor aproximado de US$ 56,00 (cinquenta e seis dólares americanos). É indicado 

para o turista que permanecer mais de 8 horas até 4 (quatro) dias no país, a partir da data em que o visto foi 
aprovado; 
- 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; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 

- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 
- O código de vestimenta para visitar a Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi é bastante rígido. As mulheres devem 
usar saias ou calças compridas e largas, mangas longas e lenço no cabelo. Os homens devem cobrir seus ombros e 
joelhos. Segue exemplo: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 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/safáris podem mudar durante o mês sagrado do 

Ramadã e os meses de verão. 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/

