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Magnífica viagem de 10 dias pelos Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Omã, com Cruzeiro em regime de
Pensão Completa a bordo do novo navio Costa Firenze, da companhia Costa Cruzeiros, e incluindo visita
à EXPO DUBAI, um dos mais importantes eventos mundiais que reunirá diversos sectores de actividade,
destinada a discutir temas tão variados como negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências,
cultura, entre outros...Expo Dubai, um hino à arquitectura moderna.

ITINERÁRIO:

1º Dia – 16 Fevereiro (Qua.) – LISBOA / DUBAI
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de três horas antes da partida. Assistência pelo/a
representante da OASIStravel que vos acompanhará durante toda a viagem. Após as formalidades de
embarque, partida às 13h35 em voo directo Emirates com destino ao Dubai. Refeições a bordo. Chegada
ao Dubai pela 01h00. Após a recolha da bagagem, assistência pelo guia local e transporte para o Hotel
Media Rotana 5*. Alojamento.

2º Dia – 17 Fevereiro (Qui.) – EXPO 2020 DUBAI
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para a EXPO Dubai onde, para além do apoio do guia-
acompanhante OASIS, poderá explorar livremente esta grandiosa exposição, de acordo com os gostos e
preferências pessoais. Almoço livre. No final do dia, transporte de regresso ao hotel. Jantar e alojamento
no hotel.

3º Dia – 18 Fevereiro (Sex.) – EXPO 2020 DUBAI – Embarque Cruzeiro
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para a EXPO Dubai onde poderá continuar a explorar livremente
esta grandiosa exposição, de acordo com os gostos e preferências pessoais. Almoço livre. Ao final da
tarde, transporte de regresso ao hotel para levantar as bagagens, seguindo depois para o porto, para o
navio Costa Firenze, para início deste fantástico cruzeiro de 7 noites em Pensão Completa, que nos
levará a conhecer as principais cidades dos Emiratos Árabes Unidos, Doha (Qatar) e Muscat (Omã). Jantar
e alojamento a bordo.

4º Dia – 19 Fevereiro (Sáb.) – DUBAI e EXPO 2020
Após o pequeno-almoço, saída para uma excursão de 360º na elegante e moderna cidade do Dubai, onde
podemos admirar as belezas arquitetónicas, desde os arranha-céus aos maravilhosos parques, para logo
viver uma magnifica experiência na EXPO 2020 do Dubai.. A nossa primeira paragem será no “Dubai
Frame”, onde poderão tirar algumas fotografias. Seguimos depois para Burj Khalifa, o arranha-ceus mais
alto do mundo, com os seus 828 metros de altura, para mais uma paragem para fotografias.
Continuamos a visita até Burj Al Arab, um dos hoteis mais luxuosos do mundo, um verdadeiro
espectaculo arquitectonico, construído sobre uma Ilha artificial. Prosseguimos depois para a Expo 2020
do Dubai, a primeira Exposição Universal do Oriente Medio, onde dispomos de acesso reservado para
disfrutar plenamente desta experiencia. Uma ocasião para entrar em contacto com os países de todo o
mundo, com as sus culturas, projectos e y obras extraordinarias. Um evento fascinante e emocionante,
projectado em direcção ao futuro. Uma Exposição onde a inovação, criatividade e cooperação se juntam,
com mais de 200 pavilhões, dos quais 190 são dedicados aos diversos países. No final da visita, transporte
de regresso ao navio. Regresso ao navio. Jantar e alojamento a bordo. Pelas 23h59, partida do navio do
Dubai.

EXPO DUBAI COM CRUZEIRO nos EMIRADOS ÁRABES,
QATAR & OMÃ

16 a 25 Fevereiro 2022

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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Porto Chegada Partida

5º Dia – 20 Fevereiro (Dom.) Abu Dhabi (EAU) 09h00 23h59

6º Dia – 21 Fevereiro (Seg.) Doha (Qatar) 14h00 22h00

7º Dia – 22 Fevereiro (Ter.) Navegação ---- ----

8º Dia – 23 Fevereiro (Qua.) Muscat (Omã) 07h00 17h00

9º Dia – 24 Fevereiro (Qui.) Dubai (EAU) 13h00 23h59

10º Dia – 25 Fevereiro (Sex.) Dubai (EAU) 00h01 ----

5º Dia – 20 Fevereiro (Dom.) – Continuação do Cruzeiro em Pensão Completa:

Nota: Possibilidade de adquirir um pacote de excursões opcionais nos 3 portos de escala

10º Dia – 25 Fevereiro (Sex.) – DUBAI / LISBOA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transporte até ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida às 14h35 em voo directo Emirates Airlines com destino a Lisboa.
Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 19h15.
FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / mês*

Em Camarote Duplo Interior, categ. IN 1.592 € 378 € 1.970 € 197 €

Em Camarote Duplo Exterior, categ. ET 1.602 € 378 € 1.980 € 198 €

Em Camarote Duplo com Varanda, categ.BA 1.702 € 378 € 2.080 € 208 €

Suplemento Individual (interior) 520 € 52 €

Suplemento Individual (exterior) 560 € 56 €

* = 10 Mensalidades de 30 Setembro’21  a 30 Junho’22, facilidade de pagamento válida para reservas até 30 Setembro’21 
** = Desconto válido para pagamentos por cheque ou cartão de débito.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

Costa Firenze inaugurado em 28 de Fevereiro de 2021 com o seu primeiro itinerário no Mediterrâneo entre Itália, França e Espanha.
Viva novas experiências, como uma nova Renascença, e mime-se com férias inesquecíveis compostas por:
✔ Uma gastronomia repleta de sabores com 13 restaurantes e 7 bares para saborear o melhor da Itália;
✔ Estilo italiano na recepção e requinte de seus móveis;
✔ Amplos espaços com vista para o mar, onde pode relaxar e divertir-se;
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Dubai / Lisboa em voo directo Emirates, com direito ao transporte de 1 bagagem de porão até 30Kg;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 108€ (sujeitas a reconfirmação à data de emissão dos bilhetes);
✓ Transporte privado do aeroporto para o hotel no Dubai, do hotel para o porto e do porto para  aeroporto; 
✓ 2 noites de alojamento no Hotel Media Rotana 5* ou similar,  incluindo 1 jantar (bebidas não incluídas)
✓ Bilhetes de entrada na EXPO Dubai para 2 dias;
✓ Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa no navio “Costa Firenza” da Costa Cruzeiros incluindo os seguintes serviços a 

bordo:
- Pequenos-almoços, almoços e jantares nos restaurantes designados a bordo;
- Acesso e utilização das instalações do navio;
- Participação em todos os programas de animação e actividades , shows a bordo,  acesso a todos os bares e salões, música ao vivo, etc.                                        

✓ Visita do Dubai moderno, com guia local em inglês ou espanhol,  incluindo entrada na EXPO Dubai;
✓ Taxas de embarque do cruzeiro no valor de 200€; 
✓ Gratificações de bordo, no valor de 70€;
✓ Guia-Acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 11.06. 2021;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa e outros extras ou despesas de carácter pessoal, tais como

bebidas, Internet, telefonemas, minibar, lavandaria, excursões opcionais nos portos de escala, etc...

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte com um mínimo de validade de 6 meses após a data da viagem.

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa 1 USD = 0,8414 EUR (08/04/2021).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 30% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 10 Novembro’21: 150€ por passageiro; de 11 Novembro a 2 Dezembro’21: 30% do valor da viagem;
de 3 Dezembro´21 a 2 Janeiro’22: 60% do valor da viagem; de 3 a 14 Janeiro’22: 80% do valor da viagem; a partir de 15 Janeiro’22 ou não comparência à
data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma
de pagamento. A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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MÉDIAS de TEMPERATURAS 
e 

PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)
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OASIStravel – 26/08/2021


