
 

 

 
PACOTES REGULARES 

Dubai com Parque 
Ferrari 

 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Dubai é uma cidade deslumbrante que atrai turistas todos os anos, 

devido seus arranha-céus de arquitetura icônicas, as lojas de luxo das 

mais famosas grifes mundiais, os souks (mercados em árabe) e suas 

belas praias. Além de tudo isso, em Abu Dhabi, há o Parque Ferrari ou 

Ferrari World, que possui 19 atrações, entre elas 2 montanhas-russas e 

uma atração aquática. A atração se localiza numa ilha artificial, sendo o 

maior parque temático coberto do mundo. 

 

 



 

 

 

SERVIÇOS 

 

- Passagem aérea em classe econômica; 

- 5 noites de hotel em Dubai com base em acomodação e café da 

manhã; 

-  2 noites de hotel em Abu Dhabi com base em acomodação e café da 

manhã; 

- Entrada Bronze para o Parque Ferrari com traslados; 

- Visita a Dubai; 

- Visita a Abu Dhabi com almoço; 

- Safári pelo deserto com jantar (churrasco); 

- Jantar a bordo de um barco tradicional Dhow; 

- Todos os traslados são realizados em carros com A/C; 

- Traslado aeroporto/hotel/aeroporto com assistência em língua 

espanhola ou portuguesa; 

- Os impostos de hotel (VAT y TDF); 

 

Pacote Não Inclui: 

- Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis, documentos. 

- Passeios opcionais/exclusivos e qualquer outro serviço que não esteja citado como 

incluído no roteiro. 

- Gorjetas obrigatórias (pagas no destino): 

   Dubai - US$ 35,00 p/ pessoa 

- Serviço de assistência médica internacional, seguros; 

- Taxas aeroportuárias e de serviços; 

- Visto para Dubai: US$ 120 (não exigido para brasileiros); 

- Imposto Turismo entre AED$15 e AED$20 por apartamento por noite em Dubai pago 

no destino. 

 



 

 

 

Valores por Pessoa, a partir de: 
 

DUPLO / TRIPLO INDIVIDUAL 

USD 2.454,00 USD 3.188,50 

 

TAXAS E IMPOSTOS 

USD 316,00 

 

 
Valores para menores: 

CONSULTE 
 
 

Seguro (opcional) 
Seguros Viagem GTA válido para 10 dias. 
Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 388,28 por pessoa 
Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 582,42 por pessoa 
Devido ao Tratado de Schegen, todo turista na Europa é obrigado portar seguro 
viagem com cobertura mínima EUR$ 30.000. Adicione este seguro ao pacote, pois 
desta forma o guia acompanhante da operadora poderá auxiliá-lo em caso de 
necessidade. 
 
Chip com Internet Ilimitada 
Aproveite e fique conectado a viagem toda! 
15 dias de plano → R$ 415,00 por pessoa 
Parcele junto com o pacote. 

 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. O Período da viagem é em baixa temporada! Consulte período 

de baixa temporada. 


