
Expo 2020 DUBAI
“Conectando mentes, criando o futuro”

1º Dia
Em hora a indicar, saída dos pontos origem. Comparência no aeroporto, formalidades de embarque, e saída em voo regular
com destino ao Dubai. Chegada Aeroporto International de Dubai o Sharjah. O Dubai, conhecido como a “Pérola do
Golfo”. Considerado o centro comercial, financeiro e de lazer por excelência do Médio Oriente, o Dubai divide-se em duas
partes por um rio, o Creek, que se estende até ao coração da cidade. Este braço de mar é ladeado por modernos e
sofisticados edifícios, que contrastam com as típicas e antigas embarcações que navegam ainda nas suas águas. Saída em
direção ao hotel. Acomodação e alojamento.
2º Dia
Pequeno-almoço e visita à cidade de Deira com guia turístico. Passagem pelo Mercado das especiarias e pelo Mercado do
Ouro. Atravessaremos o Rio Dubai Creek dentro de um Abra, pequenos barcos de madeira com teto de madeira clara ou
toldo de lona, para visitar o Museu de Dubai. Continuação da visita pela parte nova da cidade, com a panorâmica por
Jumeirah passando pelaMesquita de Jumeirah. Breve paragem para fotografar o famoso Burj Al Arab, que significa “Torre
das Arábias”, um luxuoso hotel, único de 7* do mundo, construído sobre uma ilha artificial e ligado por uma ponte privada à
ilha principal. Seguimos até ao Dubai Mall, centro comercial com mais lojas do mundo com uma superficie de 440.000m2,
com vista para o Burj Khalifa (o edificio mais alto do mundo com 828 metros de altitude, iniciou a construção em 2004 e
terminou em 2009. Tempo livre. No final da tarde, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
3º Dia
Dia completamente livre na Expo 2020 Dubai. Almoço. Com duração de cerca de 6 meses, a primeira Exposição Mundial
com lugar na região do Médio Oriente, situa-se no distrito sul do Dubai, e ocupa cerca de 4,38 km2. A Expo 2020, será a
primeira exposição mundial em que cada uma das mais de 190 nações terá o seu próprio pavilhão, repleto de eventos e
novas experiências. Aqui, teremos a oportunidade de descobrir o que torna cada país único. O tema deste evento é
“Conectando Mentes, Criando o Futuro”, explorando três subtemas “Mobilidade, Oportunidade e Sustentabilidade”, que têm
por objetivo criar um legado significativo que beneficiará as gerações futuras. No final da tarde regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.
4º dia
Pequeno-almoço e dia completamente livre na Expo 2020 Dubai. Almoço. No final do dia, regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.
5º Dia
Pequeño-almoço e saída em direção à capital dos Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi passando pelo porto de Jebel Al.
Breve paragem para admirar a Jazirra Residencia, antiga residencia do Shaikh Zayed. Destaque para a Mesquita de
Sheikh Zayed, e continuaremos por uma das zonas mais ricas em Abu Dhabi até chegar à Corniche Road, tem 8 km de
comprimento e inclui áreas de recreação infantil, ciclovias separadas e vias para pedestres, restaurantes, cafés e a Praia de
Corniche. Continuação do tour panorâmico na zona de Bateen. No final, iremos parar no parque Ferrari para tirar uma
fotografia do exterior. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.
6º Dia
Pequeño-almoço e manhã livre. Almoço (não incluido). Da parte da tarde passeio em Jipe 4x4 pelo deserto. (6 pessoas por
veículo). Jantar com espectáculo. (Durante o Ramadão não se celebra o espetáculo) Regresso ao Dubai. Chegada ao hotel e
alojamento.
7º Dia
Pequeno-almoço e saída em direção ao aeroporto. Chegada a Lisboa e regresso aos pontos de origem.

FIM DA VIAGEM… ATÉ BREVE AMIGOS!!!

PROGRAMA DA VIAGEM

7
dias

23 a 29 Janeiro 2022

1769€

www.vefatravel.comA viajar juntos desde 1993.
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A CORUÑA (ESPANHA)
Paseo Fernando II - Local 1
Acea de Ama, Culleredo
15670 A Coruña
T: (+34) 981 303 257
info@viajesvefa.com

BARCELONA (ESPANHA)
Joan Güell 149, 3º - 4º
08028 Barcelona
T: (+34) 933 391 476
comercial@viajesvefa.com

VN CERVEIRA (PORTUGAL)
Lugar de Vila Verde
4920-112 Reboreda
VN Cerveira
T: (+351) 251 708 240
geral@vefatravel.pt

PORTO (PORTUGAL)
Rua de Oliveira Monteiro, Nº 
1058
4250-357 Porto
T: (+351) 225 491 512
porto@vefatravel.pt

A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL,
SEGURO DE VIAGEM INCLUÍDO.

Medidas de prevenção e higienização em todas as viagens.

A Vefa Travel reserva o direito de alterar o programa em benefício dos clientes.
Condições Gerais em www.vefatravel.com • Vefa Travel - Viagens e Turismo, Unip. Lda.  ·  RNAVT 2238

VEFA TRAVEL

CONDIÇÕES

EXPERIÊNCIAS
• Visita à Expo 2020;
• Visita a Deira;
• Visita ao Museu de Dubai;
• Visita ao Dubai Mall;
• Visita a Jumeirah;
• Visita a Abu Dhabi;
• Passeio em Abra;
• Passeio em Jipe 4x4;
• Destaque para Burj Al Arab;
• Destaque para a Mesquita de Jumeirah; 
• Destaque para a Jazirra Residencia;
• Destaque para a mezquita de Sheikh Zayed;

PROGRAMA À MEDIDA
Possibilidade de realizar programa para grupos mais 
reduzidos, com transporte de acordo com número de 
participantes. Consulte preços e condições.

INCLUÍDO
• Transfer para o aeroporto;
• Voo
• taxas de aeroporto, segurança e combustível no

valor de 50 euros (sujeitas a alteração à data da
emissão dos bilhetes de avião);

• Regime segundo o programa;
• Visitas segundo o programa;
• Taxas hoteleiras e serviços;
• Seguro de Assistência em viagem;
• Guia local, excepto nos dias da Expo;
• IVA.

NÃO INCLUÍDO
• Taxas turísticas;
• Suplemento de quarto individual; 70€ por pessoa/noite (a

empresa não se responsabiliza pela partilha de quartos);
• Entradas nos monumentos;
• Extras de carácter pessoal.

A viagem realiza-se com um mínimo de 21 passageiros.

23 a 29 Janeiro 2022


