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1º DIA – SÃO PAULO / DUBAI / 
ABU DHABI
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde  o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros para embarque 
com destino a Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos, com escala a 
confirmar. Chegada a Dubai e 
sequencia de nossa viagem para 
Abu Dhabi, onde chegaremos a 
nosso hotel para acomodação.

2º DIA – ABU DHABI
Café da manhã. Dia livre para 
descansar após o longo voo. E aqui 
cabe uma observação. País formado 

de 7 Emirados unidos, tem cerca de 
9 milhões de habitantes dos quais 
cerca de 20% são nativos, e cerca de 
80% imigrantes. Rico em petróleo, 
este país nos mostra quão longe a 
engenhosidade humana vai, para 
criar um Oasis no deserto.

3º DIA – ABU DHABI
Café da manhã. Começaremos 
nosso dia, após um belo café da 
manhã, com uma visita panorâmica 
de Abu Dhabi. Eis a capital do mais 
rico de todos os sete Emirados 
Árabes. Nosso city-tour incluirá a 
visita externa de uma que talvez 
seja a mais alva, e definitivamente 
bela, mesquita do mundo (Sheik 

Zaid Mosk), a área de Marina e o 
Palácio dos Emirados, um hotel ao 
estilo de um Sultão, e que de fato 
pertence à família real. Almoçaremos 
por ali. Pela tarde, teremos algumas 
horas livres para quem quiser fazer 
compras, e, alternativamente, tempo 

Operadora
®

Mais uma viagem diferente! Assim nós começamos a descrever este roteiro também. Para quem nunca visitou 
um país petroleiro, como os Emirados Árabes Unidos, prepare-se para entender como os Petro-Dólares falam 
alto! Pista de esqui, com neve, no deserto; montanhas russas em jipes 4x4, nas dunas do deserto do Península 
Arábica; um hotel em formato de barco, com uma quadra de tênis a cerca de 300 metros do chão, e um dos 
maiores shopping centers do mundo. Eis algumas das emblemáticas experiências que veremos por lá. E mais, de 
lá, seguiremos para Singapura, para conhecer um pedacinho do Oriente, uma cidade cheia de luz, de harmonia 
e muita, mas muita modernidade, e uma das melhores qualidades de vida do mundo... vamos experimentar?

Dubai, Abu Dhabi e Singapura
13 dias®
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- 3 noites em Abu Dhabi
- 4 noites em Dubai
- 5 noites em Singapura
- acomodação em hotéis categoria: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Abu Dhabi

saída:
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para quem quiser visitar o parque 
temático da Ferrari (ingresso não 
incluído). Jantar.

4º DIA – ABU DHABI / DUBAI
Café da manhã. Seguiremos então 
logo cedo para Dubai, distante 
cerca de 1 hora e meia de ônibus 
de Abu Dhabi. Em nossa chegada, 
iniciaremos nosso passeio por Dubai 
em alto estilo, visitando, ingresso 
incluído, a torre mais alta de Dubai, 
o Burj Khalifa, ou Prédio do Califa, 
para ver de lá a cidade de Dubai 
pelo alto. Preparem-se para uma 
vista esplendorosa! Ao cair da tarde, 
estaremos de volta a nosso hotel 
para realizar um passeio de barco 
(com jantar), pelo Rio que corta a 
cidade de Dubai, o Dubai Creek.

5º DIA – DUBAI
Café da manhã. Hoje será o dia 
de descobrirmos Dubai, iniciando 
nossas atividades com um city tour 
pela Dubai antiga. Conheceremos o 
pequeno, mas reflexivo, museu de 
Dubai, daremos uma passada por 
seu mercado de especiarias, e, a 
seguir, faremos o city tour da moderna 
Dubai. Conheceremos a Palmeira, a 
tão famosa ilha artificial criada pelos 
Emirados Árabes; veremos não só 
seu estilo de construção opulento, 
com casas com mar por 3 de seus 
lados, e também o hotel Atlantis, 
com mais de 1000 apartamentos 
de luxo, localizado no final da Ilha 
artificial. E notem que a vista vai valer 
a pena!!! Veremos o Burj Al Arab, 
sem entrada, e sua praia adjacente. 

Conheceremos a praia de Jumeirah 
com areia fina, branca e belíssima. E 
é claro, teremos mesquitas para ver 
por fora, pois somos cristãos e assim 
não podemos entrar... Jantar.

6º DIA – DUBAI
Café da manhã. Após o café, nossa 
manhã será dedicada a aproveitar a 
praia ou nosso hotel de Dubai. Será 
apenas um dia de praia, ou melhor, 
uma manhã, é verdade, mas que 
dia será! E aproveite o descanso, 
pois por volta das 14:30 horas, 
começaremos a nos organizar para 
nossa aventura do dia. Um safári 
no deserto, realizado em jipes 4x4, 
que terminará em um acampamento 
com show típico e um jantar com 
churrasco árabe. Não faz ideia do 
que é? Imagine uma montanha russa 
light, realizada em um jipe 4x4. E para 
os mais aventureiros, a montanha 

russa não será tão light assim... E 
então, um acampamento restaurante 
bem no meio do deserto... Será um 
dia inesquecível, prepare o espírito 
para ver algo que nunca viu antes, 
e não se esqueça de sua câmera 
fotográfica. Acomodação e jantar.

7º DIA – DUBAI
Café da manhã. Quem já ouviu 
falar de Dubai, certamente ouviu 
falar do Dubai Mall. Pois hoje será 
nosso dia de conhecê-lo! Trata-
se do maior shopping center do 
mundo, com uma fonte que oferece 
show de água, luzes e som toda 
noite. Com mais de 1200 lojas, e 
áreas extremamente elegantes, 
o Dubai Mall nos dará um banho 
de civilização – árabe ao melhor 
estilo capitalista. E como os hábitos 
locais são notívagos, nosso passeio 
começará pela tarde por lá. Jantar.

Dubai Dubai

Dubai

Dubai
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Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.790
US$ 6.790

Taxas já inclusas.
Visto não incluso.

Confira nosso
parcelamento sem juros

8º DIA – DUBAI / SINGAPURA
Café da manhã, se nosso horário de 
voo o permitir. A seguir, partiremos 
para o aeroporto de Dubai para 
tomar nosso voo com destino à 
cidade-estado de Singapura. E o 
que pretendemos encontrar ali? 
Que tal dizer que encontraremos 
ali o futuro de nossas grandes 
cidades, em estilo cosmopolita-
asiático? Prédios de tipo arranha-
céu, formando um “skyline” ou uma 
linha de horizonte extraordinária, 
cada um construído a seu próprio 
estilo, todos arquitetonicamente 
fascinantes, constituindo verdadeiras 
obras primas de engenharia... e isso 
só para começar.

9º DIA – SINGAPURA
Café da manhã. Visitaremos hoje 
essa que é conhecida como a 
“Cidade Jardim”, de tão verde que 

a fizeram, através de seus parques 
e jardins. Essa cidade abriga uma 
das populações mundiais de mais 
elevado padrão de vida, e de maior 
índice de desenvolvimento humano. 
Sim, vamos conhecer o que é bom 
hoje através de nosso city-tour por 
lá, incluindo o bairro Chinês de 
Chinatown, o bairro Indiano de Little 
India, e as regiões de compras, como 
a Rua Orchard. Prepare-se para ver 
muita coisa bonita, e diferente. Jantar.

10º DIA – SINGAPURA
Café da manhã. Após ter conhecido 
as maravilhas arquitetônicas desta 
cidade, hoje conheceremos seus 
parques e jardins. E que tal iniciar 
nosso passeio pelo Jardim Botânico, 
e por uma visita guiada dos “Jardins 
da Baía”? Sim, é assim que 
experimentaremos nossa manhã. E 
não pense que os jardins não nos 

inspirarão com vistas futurísticas 
e extraordinárias, no melhor estilo 
cinematográfico... E se alguém 
desejar, poderá até passear de Roda 
Gigante, chegando a uma altura 
de 42 andares... Cores e sabores, 
compras extraordinárias e muito 
charme, é o que encontraremos a 
dizer chega por lá! Jantar.

11º DIA – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para 
aproveitarmos esta surpreendente 
cidade. Jantar.

12º DIA – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para 
aproveitarmos, ainda mais, esta 
surpreendente cidade. Jantar.

13º DIA – SINGAPURA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São Paulo, 
com escala a confirmar. Chegada 
ao aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, e fim de 
nossos serviços.

Singapura
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