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Expo 2021 
e Reveillon

Uma das mais reconhecidas 
festas de fim de ano do 
Mundo!

1ºDIA - LISBOA / DUBAI
Comparência no 

aeroporto de Lisboa cerca 
de 120 minutos antes do 

horário do voo. Assistência 
às formalidades de check-in.

20h45 – Partida no voo EK194 
da Emirates, com destino ao 

Dubai. Refeições e noite a bordo.

2ºDIA - DUBAI
08H15 – Chegada ao Dubai. 

Formalidades de desembarque 
e inicio de uma visita panorâmica 

pela parte mais moderna da vibrante 
cidade do Dubai – Marina Dubai. Aqui, 

destaque para a famosa ilha artificial 
em forma de Palmeira, no caminho 

e pela estrada marginal de Jumeirah, 
paragem para fotos junto daquele que é 
um dos hotéis mais icónicos do Mundo 
– o Burj Al Arab; de arquitetura única foi
também o “motor de arranque” para o
desenvolvimento do Dubai como destino
turístico por excelência. Continuação para
o Hotel Taj Downtown Dubai 5* e almoço
no Hotel. Após o almoço, formalidades de
check-in. De tarde, transporte privado para
a Expo Dubai onde pela primeira vez numa
Exposição Mundial, cada um dos mais de
190 países participantes terá o seu próprio
pavilhão. Realizada sob o tema abrangente
“Ligar mentes, criar o futuro”, a Expo 2020
é uma expressão da ideia de que a inovação
e o progresso resultam da convergência
de pessoas e ideias de formas únicas e
originais. Pelas 20h00, transporte privado
de regresso ao hotel.

3ºE 4ºDIAS - DUBAI - EXPO 2020
Após o pequeno almoço, transporte para a 
Expo Dubai. Dias completamente livres com 

almoço livre para visita da Exposição Mundial. 
Os principais destaques para da Expo 2020 
são: Viaje à volta do mundo num só dia – 
explore pavilhões incríveis que apresentam 
várias experiências inovadoras incluindo o 
Hyperloop e a bacia do Amazonas. Saboreie 
as delicias culinárias de mais de 200 
estabelecimentos de alimentos e bebidas – 
descubra novas experiências gastronómicas, 
incluindo mais de 30 culinários nunca antes 
vistos no Dubai. Desfrute de 60 eventos ao 
vivo por dia – com base nos três subtemas de 
Oportunidade, Mobilidade e Sustentabilidade, 
os visitantes ficarão encantados com um 
vasto conjunto de programas. Pelas 18h00, 
transporte privado de regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel.

5ºDIA - DUBAI
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. 
Ao final da manhã, saída para visita ao 
Dubai Antigo | Tradicional. Na zona de 
Deira o destaque é os Souks do Ouro e 
das especiarias e o Al Fahidi – Bastakiya – 
memórias de um tempo em que o Dubai era 
um vilarejo de pescadores que se dedicavam 
a “pescarem” pérolas e ao comércio marítimo 
no Golfo. Almoço no Restaurante rotativo Al 
Dawaar. De tarde, a travessia do Creek é feita 
nos famosos Abra Táxis – barcos que fazem a 
travessia desde o inicio do Dubai e ainda hoje 
regularmente usados. À noite jantar de Gala 
e festa de Fim de Ano incluída. Alojamento 
no hotel.

6ºDIA - DUBAI
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. Ao 
final da manhã, saída para o Burj-Al Khalifa 
– o prédio mais alto do Mundo. Subida ao
124º andar (09h00 – 14h00), onde a vista
é impressionante e única. Passagem pelas
Water Fountains na base da torre. A fonte

tem um comprimento de 275 metros, cinco 
círculos de tamanhos variados e dois arcos 
centrais. Foi desenhada pelos criadores da 
WET, sediados na Califórnia e os quais foram 
os responsáveis pela criação das fontes do 
Hotel Bellagio em Las Vegas. Almoço no 
Restaurante Armani Mediterrâneo no Armani 
Hotel. Continuação para visita do Dubai Mall 
– o maior centro comercial do Mundo e onde
está o famoso aquário que serve de cartão de
visita. Tempo livre para compras com opções
intermináveis de lojas especificas e de todas
as mais famosas marcas. Regresso ao hotel.
Ao final da tarde, saída em jeeps em direção
ao deserto circundante à cidade do Dubai.
O destaque vai para a sensação (emoção
de parte do trajeto ser nas dunas e em que
os condutores do jeeps fazem questão de
efetuar “condução mais radical”), o calor, a
paisagem e o Pôr-do-Sol . Jantar no Sahara
Fort Desert. Durante o jantar, entretenimento
típico dos Emirados Arábes Unidos.

7ºDIA - DUBAI / DESERTO DE LIWA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre e 
almoço livre para atividades de caracter 
pessoal… como compras. De tarde e, em 
horário a ser informado, saída para o Anantara 
Qasr al Sarab Desert Resort numa localização 
serena no Deserto de Liwa, este retiro secular 
apresenta uma paisagem deslumbrante e 
uma decoração sofisticada de estilo castelo 
do deserto. Este resort no deserto encontra-
se a 2 horas de carro de Abu Dhabi. Jantar e 
alojamento no Hotel.

8ºDIA - DESERTO DE LIWA
Após o pequeno almoço no hotel, passeio em 
jeeps abraçando a borda do deserto de Rub 
Al Khali, este trecho de aldeias e fazendas 
de 150 km compõe o famoso Oásis Liwa. É 
uma imagem aparentemente interminável 

DUBAI E ABU DHABI
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de cintilantes dunas de 
areia dourada, damasco 

e rosa onde pode 
experimentar a beleza do 

Liwa Oasis, uma viagem 
deserta pelas imponentes 

dunas e aprender muito sobre 
o deserto. Almoço e jantar no

resort.

9ºDIA - DESERTO DE LIWA / ABU 
DHABI / SAADIYAT ISLAND

Pequeno-almoço e manhã livre para 
desfrutar deste maravilhoso resort 

onde se poderá refrescar na piscina 
exterior rodeada de espreguiçadeiras 

e palmeiras ou em alternativa, poder 
desfrutar de uma massagem relaxante 

no Spa Anantara ou experimentar o 
autêntico banho turco. Almoço no hotel. 
De tarde, partida para Abu Dhabi – capital 
dos Emirados Árabes Unidos. À chegada, 
check in no Hotel St. Regis Saadiyat Island 
Resort 5*. Aninhado no meio de areias cor-
de-marfim, com vista do Golfo Pérsico e 
do campo de golfe, este cativante resort 
une atendimento sob medida e arredores 
inesquecíveis. Jantar e alojamento no hotel.

10ºDIA - ABU DHABI
Pequeno-almoço e manhã livre para 
desfrutar deste maravilhoso resort. 
Almoço no hotel. De tarde, partida para 
Abu Dhabi para passeio panorâmico pela 
Corniche, o centro da cidade, Al Bateen 
Palace, o Emirates Palace, a Ilha dos 
Museus e a Heritage Village, com visita 
da impressionante Sheik Zayed Grand 
Mosque. Após a visita, regresso ao hotel. 
Jantar Cuiscene Restaurant no Fairmont 
Bab Al Bahar Hotel. Regresso ao hotel e 
alojamento.

11ºDIA - ABU DHABI
Pequeno almoço no hotel e manhã livre. 
Almoço no Hotel. De tarde, visita do Museu 
do Louvre, um dos componentes de um 
gigantesco bairro cultural que se está a erguer 
na ilha de Saadiyat, junto a outros três museus 
e a um centro de entretenimento. Em 2007, 
o Museu do Louvre em Paris anunciou que
associaria o seu nome ao deste novo museu,
como parte de um acordo de trinta anos entre
a cidade de Abu Dhabi e o governo francês.
O museu, desenhado pelo arquiteto francês
Jean Nouvel, tem uma área total de 24 000
m² (sendo 8 000 m² de espaços internos). O
espaço exibe obras de arte de todo o mundo,
focando principalmente as pontes entre a
arte ocidental e a arte oriental. Após a visita,
regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

12ºDIA - ABU DHABI / DUBAI / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar 
saída para o aeroporto do Dubai. Assistência 
às formalidades de embarque.
14H35 – Partida no voo EK193 da Emirates 
com destino a Lisboa.
19h15 – Chegada a Lisboa ao aeroporto de 
Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa | Dubai | Lisboa, em voos regulares
da Emirates com direito ao transporte de 30Kg de bagagem de
porão;
• Transporte do aeroporto para o hotel e vice-versa com assistência 
local em português ou espanhol – mediante a disponibilidade;
10 noites de alojamento e pequeno-almoço nos hoteis
mencionados :
• 5 noites no Dubai no Hotel Taj Downtown Dubai 5*;
• 2 noites no deserto, no Qasr Al Saarab by Anantara Resort 5*;
• 3 noites no St. Regis Saadiyat Island Resort Abu Dhabi 5*;
• Refeições, mencionadas no programa num total de 17 refeições
(incluindo almoço no restaurante rotativo AL Dawar, Jantar de
Gala de Fim de Ano; almoço no Restaurante Mediterrâneo no
Armani Hotel; Jantar Cuiscene Restaurant no Fairmont Bab Al
Bahar Hotel.
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com assistência local
em português ou espanhol – mediante disponibilidade;
• 3 Dias de entrada na Expo Dubai 2020;
• Visita de cidade do Dubai;
• Visita de Cidade de Abu Dhabi;
• Entradas : Burj Al Khalifa, Grande Mesquita de Abu Dhabi, Museu
do Louvre;
• Todos os transportes de e para os restaurantes com assistência
local em português ou espanhol, mediante disponibilidade;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 354,40
€ (à data de 01.03.2019 – a atualizar e reconfirmar na data da
emissão dos bilhetes;
• JEEP Safari no deserto no Dubai conforme descrito com jantar
no Fort Sahara Desert;
• Passeio de JEEP no deserto de Liwa em Abu Dhabi;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre a viagem;
• Seguro de assistência em viagem;
• Taxas de estadia; Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
• Acompanhamento personalizado por representante Tryvel
durante toda a viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Outros extras / despesas de carácter pessoal, tais como
telefonemas, passeios facultativos, mini-bar, lavandaria, etc;
Bebidas às refeições;
• Almoços de dia 29 Dez.; 30 Dez.; 2 Jan.;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente
programa:

27 DEZEMBRO 2021 
A 07 JANEIRO 2022

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

A INFORMAR EM 
BREVE

A INFORMAR EM 
BREVE




