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26 anos de experiência, qualidade, autenticidade, prestígio, 

conhecimento e compromisso 

 
Seychelles e Dubai 
 
11 Dias / 9 Noites 
 
Saídas: Diárias 
 
Visitando: Mahé, Praslin e Dubai. 
 
Roteiro Terrestre e Aéreo interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Em Seychelles, a variedade de tons azul e verde é maior do que podemos imaginar. A atmosfera relaxante das ilhas 
tem também, como pano de fundo, os ritmos, cores e sabores da África. Um destino imperdível! 
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, entre a modernidade e a 
tradição. 
 
 

1º Dia – São Paulo / Dubai 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para embarque em voo com destino a Dubai. Chegada e espera 

para embarque em voo de conexão na madrugada do dia seguinte com destino a Mahé.  
 
2º Dia – Dubai / Mahé 
Chegada a Mahé, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites. 
 
3º ao 4º Dia – Mahé 
Dias livres para atividades pessoais. 
 

SUGESTÃO: Realizar um passeio de dia inteiro pela costa sul da ilha e explorar os recifes de corais a bordo de uma catamarã de onde 
se pode observar toda fauna e flora marinha.  

 

5º Dia – Mahé / Praslin 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque no voo da Air Seychelles com destino à ilha de Praslin. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites. 

 
6º ao 7º Dia – Praslin 
Dias livres para atividades pessoais. 
 

SUGESTÃO: Conhecer a linda praia “Anse Lazio” e visitar a Reserva Natural Vallee de Mai, considerada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO.  

 
8º Dia – Praslin / Mahé / Dubai 

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque no voo da Air Seychelles com destino a Mahé. Chegada e 
embarque em voo com destino a Dubai. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites. 
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9º 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. 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. 
 

OBS: Guia local em idioma inglês – saída diária. Guia local em idioma português – saídas Seg, Qua e Sáb. 

 

10º Dia – Dubai 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
11º Dia – Dubai / São Paulo 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a São Paulo. Fim de nossos 
serviços. 

 
 

HOTÉIS SELECIONADOS 

Opção Cidade Noite Hotel Acomodação Alimentação  Categoria 

01 

Mahé  3 Kempinski Seychelles Resort Hillview Room Café da manhã Primeira 

Praslin 3 New Emerald Cove Sea Side Standard Meia Pensão (*) Turística Superior 

Dubai 3 Rovo Downtown Rover Room Burj View Café da manhã Turística Superior 

02 

Mahé  3 Le Meridien Fisherman's Cove Superior Ocean View Café da manhã Primeira 

Praslin 3 L'Archipel Hotel Superior Room Café da manhã Primeira 

Dubai 3 Vida Downtown Deluxe Room Café da manhã Primeira Superior 

03 

Mahé  3 Constance Ephelia Junior Suite Meia Pensão (*) Primeira Superior 

Praslin 3 Constance L'emúria Resort Junior Suite Café da manhã Primeira Superior 

Dubai 3 Vida Downtown Deluxe Room Café da manhã Primeira Superior 

04 

Mahé  3 Carana Beach   Oceanview Chalet Café da manhã Primeira Superior 

Praslin 3 Paradise Sun  Superior Room Meia Pensão (*) Primeira 

Dubai 3 Vida Downtown Deluxe Room Café da manhã Primeira Superior 

05 

Mahé  3 Banyan Tree  Ocean View Pool Villa Café da manhã Luxo 

Praslin 3 Raffles  Garden View Pool Villa Café da manhã Luxo 

Dubai 3 Taj Dubai Luxury Burj View Room Café da manhã Luxo 

 
 

O que inclui: 

- Passagem aérea em classe econômica nos trechos Mahé / Praslin / Mahé voando Air Seychelles; 
- 09 (nove) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Regime de alimentação em Meia Pensão* (café da manhã e jantar) conforme especificado na tabela acima; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- Recepção e assistência na chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai (antes da imigração); 
- City tour de meio dia em serviço regular com guia local em idioma inglês em Dubai; 

- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 11 (onze) 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 coberturas. 
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O que não inclui: 
- Passagem aérea nos trechos São Paulo / Dubai / Mahé / Dubai / São Paulo; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 

- Taxa “TOURISM DIRHAM” (pago localmente no hotel); 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 

 
 

PARTE TERRESTRE E AÉREO INTERNO 
Preços por pessoa em € = Euro / R$ = Real 

Opção Validade 
Em € Em R$ 

Duplo Individual Duplo Individual 

01 

 
PROMOÇÃO – KEMPINSKI 

Reserve e pague até 45 dias de antecedência e 
ganhe desconto na diária 

01-Nov a 18-Dez'17 2.070 3.307 8.011 12.798 

19 a 23-Dez'17 2.130 3.428 8.243 13.266 

11-Jan a 10-Fev'18 2.111 3.390 8.170 13.119 

11 a 28-Fev'18 2.172 3.511 8.406 13.588 

01 a 24-Mar'18 
09-Abr a 05-Mai'18 

21 a 31-Ago'18 
01 a 31-Out'18 

2.464 3.982 9.536 15.410 

25-Mar a 08-Abr'18 2.524 4.103 9.768 15.879 

06 a 15-Mai'18 
01 a 30-Set'18 

2.403 3.861 9.300 14.942 

16-Mai a 14-Jun'18 2.311 3.677 8.944 14.230 

15-Jun a 14-Jul'18 2.323 3.700 8.990 14.319 

15-Jul a 20-Ago'18 2.383 3.820 9.222 14.783 

02 
 

PROMOÇÃO – LE MERIDIEN 

Reserve e pague até 60 dias de antecedência e 
ganhe desconto na diária 

 
PROMOÇÃO – L'ARCHIPEL 

Reserve e pague até 30 dias de antecedência e 
ganhe desconto na diária 

01 a 17-Nov'17 2.268 3.831 8.777 14.826 

18-Nov a 22-Dez'17 2.230 3.754 8.630 14.528 

11-Jan a 09-Fev'18 
07 a 15-Mai'17 

2.254 3.803 8.723 14.718 

10-Fev a 23-Mar'18 
09-Abr a 06-Mai'18 
27-Ago a 31-Out'18 

2.293 3.880 8.874 15.016 

24-Mar a 08-Abr'18 2.331 3.957 9.021 15.314 

16-Mai a 09-Jun'18 1.987 3.269 7.690 12.651 

10 a 18-Jun'18 2.026 3.346 7.841 12.949 

19-Jun a 13-Jul'18 2.109 3.512 8.162 13.591 

14-Jul a 26-Ago'18 2.186 3.666 8.460 14.187 

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

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 3,87 da 
data de 04/08/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 
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PARTE TERRESTRE E AÉREO INTERNO 
Preços por pessoa em € = Euro / R$ = Real 

Opção Validade 
Em € Em R$ 

Duplo Individual Duplo Individual 

03 
 

PROMOÇÃO – CONSTANCE HOTELS 
Reserve e pague até 45 dias de antecedência e 
ganhe desconto na diária (01-Nov a 22-Dez’17, 

11-Jan a 31-Jul’18 e 24-Ago a 22-Dez’18) 
 

Reserve mínimo 3 noites e ganhe desconto na 
diária (01 a 23-Ago’18) 

01 a 15-Nov'17 3.149 5.130 12.187 19.853 

16-Nov a 22-Dez'17 3.093 5.019 11.970 19.424 

11-Jan a 08-Abr'18 3.201 5.234 12.388 20.256 

09-Abr a 07-Mai'18 3.058 4.968 11.834 19.226 

08 a 15-Mai'18 2.782 4.436 10.766 17.167 

16-Mai a 14-Jun'18 2.515 3.902 9.733 15.101 

15-Jun a 13-Jul'18 2.637 4.145 10.205 16.041 

14 a 31-Jul'17 2.966 4.764 11.478 18.437 

01 a 23-Ago'17 3.370 5.453 13.042 21.103 

24-Ago a 30-Set'18 3.111 5.055 12.040 19.563 

01-Out a 15-Nov'18 3.324 5.461 12.864 21.134 

16-Nov a 22-Dez'18 3.215 5.263 12.442 20.368 

04 
 

PROMOÇÃO – CARANA BEACH 
Reserve e pague até 30 dias de antecedência e 

ganhe desconto na diária 

 

01 a 30-Nov'17 2.987 4.996 11.560 19.335 

01 a 21-Dez'17 2.901 4.823 11.227 18.665 

11-Jan a 10-Fev'18 2.925 4.872 11.320 18.855 

11-Fev a 15-Mai'18 3.012 5.045 11.656 19.524 

16-Mai a 10-Jun'18 2.745 4.511 10.623 17.458 

11-Jun a 13-Jul'18 2.780 4.581 10.759 17.728 

14 a 31-Jul'18 2.866 4.754 11.091 18.398 

01 a 23-Ago'18 2.889 5.093 11.180 19.710 

24-Ago a 31-Out'18 3.012 5.045 11.656 19.524 

05 

 
PROMOÇÃO – BANYAN TREE 

Reserve e pague até 45 dias de antecedência e 
ganhe desconto na diária (01-Nov a 16-Dez’17) 

01 a 30-Nov'17 3.829 7.136 14.818 27.616 

01 a 16-Dez'17 3.693 6.859 14.292 26.544 

11-Jan a 13-Fev'18 
28-Fev a 23-Mar'18 

4.267 8.012 16.513 31.006 

14 a 27-Fev'18 
24 a 30-Mar'18 

4.483 8.445 17.349 32.682 

31-Mar a 08-Abr'18 4.641 8.761 17.961 33.905 

09 a 15-Abr'18 4.425 8.329 17.125 32.233 

16 a 30-Abr'18 4.148 7.775 16.053 30.089 

01 a 10-Mai'18 4.229 7.930 16.366 30.689 

11-Mai a 13-Jun'18 3.808 7.094 14.737 27.454 

14 a 30-Jun'18 4.168 7.815 16.130 30.244 

01-Jul a 19-Ago'18 4.287 8.052 16.591 31.161 

20 a 31-Ago'18 4.348 8.167 16.827 31.606 

01 a 30-Set'18 3.987 7.447 15.430 28.820 

01 a 07-Out'18 4.506 8.484 17.438 32.833 

08 a 31-Out'18 4.281 8.040 16.567 31.115 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre 
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OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 3,87 da 
data de 04/08/2017 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 6 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Exige-se Certificado Internacional de Vacina contra febre amarela, que deve ser providenciada no prazo mínimo de 

até 10 (dez) dias antes do embarque; 
- O visto de entrada para Seychelles é concedido na chegada ao país, no desembarque ao aeroporto. É válido para uma 
permanência de até 30 dias; 
- 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; 
- 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; 
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- 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; 
- Franquia de bagagem do voo interno: uma mala de até no máximo 20 Kg + bagagem de mão até 5 Kg por pessoa; 

- Promoções válidas somente para hospedagem em Seychelles. Não se aplica a Dubai; 
- 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; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- 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 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

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

