City Tour em Dubai

cos Palácios Reais na região de Zabeel seguindo para o ponto do
Uma curta parada no Miraj Centro de Artes Islâmicas e na área da
Jumeirah Beach, cenário de luxuosos hotéis, seguindo visita à
Mesquita de Jumeirah. Continuaremos o passeio na região de
Bastakia, considerada a parte antiga da cidade, onde as torres de
vento típicas da região nos levam a cultura dos antepassados e
guiam-nos ao Al Fahidi Fort, onde o Museu de Dubai narra esta
surpreendente história. Seguiremos com um passeio de Abras (táxi
aquático) atravessando o canal Creek em direção aos famosos
mercados das especiarias e do ouro.
Diário
Meio Dia
40 USD por adulto
20 USD por criança

Jantar em barco Dhow Cruise
Tradicional jantar servido em barco típico Dhow percorrendo o
iluminados, misturando as arquiteturas antiga e nova.
Durante o cruzeiro você poderá admirar a encantadora parte
antiga da cidade, retratada no Heritage Village, bem como os
arranha-céus modernos, como os prédios do Banco Nacional de
Dubai e da Câmara de Comércio & Indústria. Um apetitoso
encantadora atmosfera árabe.

Frequência:
Duração:
Preço por pessoa:

Diário
Noite
75 USD por adulto
45 USD por criança
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Citymax Hotels-Bur Dubai
is located centrally with
convenient access to the
city’s business district and
top tourist attractions.

Sunflower Tours - All rights reserved

Frequência:
Duração:
Preço por pessoa:

Passeios nas Dunas - Uma manhã de aventuras!
Uma aventura embalada pela manhã no deserto. Começaremos
embarcando em um luxuoso veículo 4x4 seguindo em direção as
areias do deserto “Empty Quarter”, terceiro maior do mundo, com
dunas de até 250 metros de altura. Uma parada nas fazendas de
camelos para aprender um pouco a cultura local, antes de
chegarmos ao acampamento no deserto para refrescos.
Frequência:
Duração:
Preço por pessoa:

Diário
Manhã
180 USD por veículo de até 6
passageiros.

Tour pela Costa Leste - As belas águas do oceano Índico!
A costa leste dos Emirados Árabes
Unidos oferece as mais belas
paisagens. Passando pela
cidade-oásis de Al Dhaid pouco
antes do vilarejo de Masafi,
visitaremos o famoso e tradicional
“Friday Market” (mercado da
“sexta-feira”), onde os comerciantes vendem cerâmicas típicas,
frutas e legumes além de tapetes
confeccionados na região. O forte
Bitna, localizado nas montanhas
Hajjar, aos seus 270 anos de
existência, estará nos dando
boas-vindas à cidade de Fujairah. Lá visitaremos uma antiga e
abandonada cidade datada de 300 anos atrás. Passaremos pelas
exuberantes terras de Khor Fakkan, uma fabulosa paisagem no
Oceano Índico. Seguiremos a mesquita de Al Bidiya, datada de
500 anos atrás. Um intervalo será feito para almoço em um dos
diversos resorts na praia. Nossa jornada continua até Dibba,
aldeia de pescadores na costa do Oceano Índico. Retorno a
Dubai.
Frequência:
Duração:
Preço por pessoa:

Prévio agendamento
Dia inteiro
75 USD por adulto
50 USD por criança
Almoço não incluso no valor;
Mínimo de 4 pessoas no grupo.

Safari no Deserto - Jantar nas Dunas
Uma memorável noite no deserto!
Começaremos a aventura
embarcando nas luxuosas
camionetes 4x4 e deslizando nas
areias do deserto chamado
“Empty Quarter”, o terceiro maior
do mundo, com dunas de até 250
metros de altura. Um lindo
cenário com camelos e as
intermináveis dunas de areia,
observados ao pôr-do-sol, é uma
experiência inesquecível. Na
chegada ao acampamento no
deserto, você será saudado com
o tradicional café árabe, seguido de um emocionante passeio de
camelo. Aproveite e faça uma tatuagem de henna com belos
desenhos tradicionais árabes além de também experimentar
trajes típicos locais. No jantar, servido sob as estrelas, um
delicioso churrasco árabe, além de buffet de comidas local e
continental. Um show de danças lhe aguarda para fechar a
noite com a típica e deslumbrante cultura árabe.
Frequência:
Duração:
Preço por pessoa:

City Tour em Abu Dhabi - Descubra a Capital!
Um oásis verdejante de 10.000 hectares de vegetação no meio
do deserto é um espetáculo inesquecível. Na chegada, visita ao
museu de Al Ain, local com a maior coleção de peças arqueológicas do país. Prosseguiremos até a montanha Jebel Hafeet,
com uma paisagem única e deslumbrante aos 3000 pés de
altitude sendo um dos pontos turísticos mais exóticos dos
Emirados Árabes Unidos. Seguiremos a um passeio pelo oásis
na qual demonstra o antigo sistema de irrigação típico local
chamado Falaj. Uma parada no famoso mercado de camelos,
tradicional da cidade. No caminho de volta para Dubai,
conheceremos as escavações arqueológicas de Hili, uma das
principais atrações da cidade, datadas de 5.000 anos.
Frequência:
Duração:
Preço por pessoa:

Prévio agendamento
Dia inteiro
75 USD por adulto
50 USD por criança
Almoço não incluso no valor;
Mínimo de 4 pessoas no grupo.

Diário
Tarde/Noite
80 USD por adulto
55 USD por criança

Sand Boarding - O mais recente esporte beduíno!
A bordo de equipadas camionetes de luxo,
começaremos a manhã atravessando as
famosas dunas do deserto, que podem
chegar a até 250 metros de altura. Já
preparados para o emocionante momento
em que a ação do esporte mais aderido no
mundo recentemente toma conta e a
adrenalina vence. Deslizando a partir do
topo da duna e com a assistência de
nossos guias experientes você irá
aprender todos os truques deste esporte incomum que está se
tornando sucesso mundial. Depois de desfrutar de algumas bebidas,
retornaremos ao ponto de partida.
Frequência:
Duração:
Preço por pessoa:

Diário
Manhã
85 USD por adulto
55 USD por criança

