
ITINERÁRIO

1º Dia – 03 Fevereiro (Qui.) - LISBOA / DUBAI
Comparência no hall de partidas do aeroporto Internacional de Lisboa às 13h45. Formalidades de
embarque assistidas pelo/a guia OASIStravel que vos acompanhará durante toda a viagem e partida
em voo regular Emirates às 13h35, com destino ao Dubai. Refeição a bordo. Chegada ao Aeroporto
Internacional do Dubai pelas 01h00. Cumprimento das formalidades alfandegárias e transporte até ao
Hotel Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers 5*. Alojamento.

2º Dia – 04 Fevereiro (Sex.) – DUBAI / MLEIHA / MASAFI / FUJAIRAH
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre, para descansar das horas de voo do dia anterior. Ao final da
manhã, saída do hotel e visita do “Dubai Frame” (entrada), edifício construído em forma de moldura,
com subida ao topo, de onde se tem uma visão periférica de toda a cidade do Dubai. Segue-se o
almoço em restaurante local. Após o almoço, saída do Dubai em direcção a Fujairah. No percurso,
paragem em Mleiha, para visita da Estação Arqueológica (entrada). Seguimos a nossa viagem, com
nova paragem em Masafi, para visita do seu Forte (entrada). Continuação para Fujairah. Chegada ao
Hotel Royal M Fujairah 4*. Distribuição dos quartos. Jantar e alojamento.

3º Dia – 05 Fevereiro (Sáb.) – FUJAIRAH / RAS AL KHAIMAH
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita deste Emirado, incluindo a Mesquita Sheikh Zayed
Fujairah, bem como o Forte e também o Museu de História. Passagem pela Mesquita de Al Bidya
(exterior). Seguiremos para Ras al Khaimah, passando pela zona balnear de Al Aqah. Almoço em
restaurante local durante o trajecto. À chegada a Ras al Khaima faremos uma visita ao Museu
Nacional, que nos dá uma visão da vida e cultura locais. No final da visita, transporte para o Hotel
Double Tree By Hilton 4*. Distribuição dos quartos. Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia – 06 Fevereiro (Dom.) - RAS AL KHAIMAH / UMM AL QUWAIN / SHARJAH / AJMAN
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção à “Aldeia fantasma Jazirat Al Hamra”, abandonada em
meados do séc. XX quando a maioria dos seus habitantes saiu em busca de uma melhoria de vida,
com a descoberta do petróleo noutras zonas. Continuação até ao Emirado de Umm Al Quwain, onde
visitaremos o Forte (entrada). Seguiremos para Sharjah, passando pela zona de Al Zorah, onde
poderemos observar o contraste entre os prédios de luxo e a sua reserva natural. À chegada a
Sharjah, almoço em restaurante local. Após o almoço, visita do Forte Al Hisn (entrada), hoje em dia
transformado em Museu. Visita ainda do Museu Bait Al Naboodah onde se apresenta uma exposição
sobre a história das pérolas e o comércio de Sharjah. A ultima vistia será ao Souk de Sharjah,
seguindo depois até Ajman, o mais pequeno dos Emirados, onde ficaremos alojados no Hotel
Wyndham Garden Ajman 4*. Jantar e alojamento.
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5º Dia – 07 Fevereiro (Seg.) - AJMAN / SHARJAH / DUBAI
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para uma vistia panorâmica de Ajman, com paragem junto
ao Forte-Museu (exterior) para fotografias. Neste dia regressaremos ao Dubai, passando novamente
por Sharjah, para vistia do Souk Al Jubail, que é um mercado tradicional de produtos frescos.
Visitaremos também o Museu de Arte, conhecido por ter uma das maiores colecções de pintura
Árabe do mundo. Almoço em restaurante local. Da parte da tarde, visita do Museu da Civilização
Islâmica. Saída de Sharjah em direcção ao Dubai. Chegada ao Hotel Sheraton Dubai Creek Hotel &
Towers 5* . Distribuição dos quartos. Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia – 08 Fevereiro (Ter.) - DUBAI
Pequeno-almoço no hotel. Saida para visita do Dubai moderno, com uma visita panorâmica pela
zona de Jumeirah, com o famoso hotel “Burj Al Arab”, construído numa Ilha artificial. Continuação
para Palm Jumeirah, a conhecida Ilha artificial em forma de palmeira, onde se encontra o luxuoso
hotel “Atlantis the Palm”, fazendo um pequeno trajecto no monocarril que percorre esta ilha
artificial. Almoço. Seguiremos para a zona do Dubai Mall, um do maiores centros comerciais do
Dubai com várias lojas de renome mundial, e subida à Torre Burj Khalifa, ao 124º andar, que nos
oferece uma magnífica vista sobre o Dubai. Assistiremos ainda ao “Espectáculo de Luz e som” que se
realiza diariamente nas Fontes do Dubai Mall. Jantar em restaurante local, seguido de transporte
para o hotel. Alojamento.

7º Dia – 09 Fevereiro (Qua.) – DUBAI
Após o pequeno-almoço, saída para visita da zona antiga do Dubai, nomeadamente do Mercado de
Especiarias e do Souk de Ouro. Faremos a travessia da enseada em típico barco Abra, género de
táxi-aquático tradicional que faz a travessia, ligando ambas as margens da enseada. Visita ao Museu
do Perfume e ao Museu do Creek. Passagem pelo Forte Al Fahidi (exterior). Almoço no Centro Sheik
Mohammed, onde teremos uma refeição típica árabe, bem como a explicação dos usos e costumes
feita por um habitante local. Após o almoço, saída em direcção ao deserto, onde faremos um
passeio pelo deserto em veículos 4x4, terminando com um jantar num acampamento no deserto,
acompanhado de musicas e danças tradicionais. Regresso ao hotel no Dubai. Alojamento.

8º Dia – 10 Fevereiro (Qui.) – DUBAI
Pequeno-almoço no hotel e dia inteiramente livre para visitas de gosto pessoal. O/a nosso/a guia
OASIStravel estará disponível para dar todos os conselhos locais para aproveitar melhor o seu dia,
nomeadamente para ajudar nas ligações de transporte de/para a Expo, para quem pretenda
aproveitar este dia para visitar a EXPO DUBAI.
Jantar no hotel. Alojamento.

9º Dia – 11 Fevereiro (Sex.) – DUBAI/ LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar transporte do hotel até ao aeroporto para embarque
no voo da Emirates com saída às 14h35 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Humberto
Delgado às 19h15.
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IRÃO, nos Trilhos da Antiga Pérsia 
Incluindo a Cidade Santa de MASHAD

5 a 15 Maio 2016

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total

Em quarto DUPLO 2.386 € 110 € 2.496 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 544 €
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Dubai/ Lisboa, em voos regulares Emirates;
✓ Taxas de aeroporto segurança e combustível no valor de € 434 (valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte privativo aeroporto / hotéis / aeroporto;
✓ 08 noites de alojamento em hotéis de 4*/5* (os mencionados ou similares) incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ 13 refeições (7 jantares e 6 almoços), conforme descrito no programa;
✓ Visitas e excursões em autocarro de acordo com o itinerário (com ar-condicionado e guia local em português ou espanhol);
✓ Entradas em todos os monumentos indicados no programa;
✓ Guia-Acompanhante OASIS 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 18.10.2021;
✓ 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 telefonemas, minibar, lavandaria, excursões opcionais, gratificações a guias e motorista, bagageiros nos hotéis, etc.

Documentos necessários (para cidadão de nacionalidade portuguesa)
✓ Passaporte válido pelo período de 6 meses após a data da viagem;
✓ Certificado Digital de Vacinação Covid-19 e/ou Teste PCR Negativo (informação a actualizar mais próximo da data de partida).

NOTAS: 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. Preços baseados no
câmbio do Banco de Portugal à data de elaboração do programa: 1 € = 1,1884US$. 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 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 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 a 1 Novembro’21: 65€ por pessoa; de 2 Novembro’21 a 11 Dezembro’21: 50%
do valor da viagem; de 12 Dezembro’21 a 2 Janeiro’21: 75% do valor da viagem; a partir de 3 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. 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)

OASIStravel – 07/12/2021


