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Dubai - Reabertura das fronteiras
11 dias - saída: 1º/NOVEMBRO/2021

Desde o início do ano de 2.020, quando começamos a entender o que seria a pandemia da COVID-19 em nossa 
caminhada de vida, restamos impedidos de passear mundo afora. Pois bem, mais de ano e meio passaram-se, e 
o mundo volta a se abrir. E com essa abertura, já nos é possível retomar os passeios. Que o façamos, em grande 
estilo, com este roteiro selecionado que preparamos para visitarmos Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em 
Novembro próximo.
Dubai já está aberto para nós, e por isso é possível planejar esta viagem.
Venha conosco sacodir a poeira e retomar as alegrias, em viagem, em grande estilo e em excelente companhia!

1º/NOV – SÃO PAULO / DUBAI
Partida do Brasil em voo a ser escolhido por cada um dos participantes de nossa 
viagem. Recomendamos o uso da companhia aérea Emirates pois faz voo direto 
e chega no mesmo dia.
Tendo feito o check in de vocês, aqueles que voarem com a Emirates se encontrarão 
com o representante da Lielu Turismo que estará no portão de embarque da 
companhia aérea Emirates. Previsão de chegada a Dubai no dia 1º de novembro, 
às 22:55 horas. Chegada ao aeroporto, traslado ao hotel e descanso.
Hotel Sheraton Dubai Creek - hospedagem de 01 a 11 de novembro de 2021 com 
taxas de hotel JÁ INCLUÍDAS!

02/NOV – DUBAI (café da manhã e almoço)
Após um voo longo, chegada ao hotel depois da meia noite... Por isso, nossa 
manhã será livre para descansar e recarregar as nossas baterias para os próximos 
dias que serão incríveis! Apenas cuidado para não perder o café da manhã. O 
restaurante de nosso hotel costuma servir o café da manhã em um ambiente gostoso 
e de vista agradável. E o café da manhã costuma ser excelente. Verificaremos o 
horário do café logo em nossa chegada para que não o percamos por conta de 
nosso descanso extra.
À tarde, city tour guiado para conhecer um pouco de Dubai antes de seu “boom” 
imobiliário e desenvolvimento acelerado. O nome desse tour é Dubai Clássico. 
Ele apresentará as origens de Dubai, explicará um pouco o que faziam antes do 
“boom” do petróleo, apresentará o Museu de Dubai (com ingresso) no centro 
da cidade que conta a história para lá de simples desse povo, e aos poucos 
entenderemos por que esse povo é tão extravagante em seus hábitos hoje em Museu de Dubai
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dia. Veremos alguma coisa dos Mercados, mas hoje ainda não para compras, 
apenas para nos situar, entender a cidade, conhecer o que ela oferece e começar 
a guardar na cabeça quais serão os lugares que merecerão uma segunda visita, 
para explorar melhor.

03/NOV – DUBAI (café da manhã e almoço)
Após o café da manhã, city tour guiado da Dubai Moderna. Conhecemos ontem 
o centro da cidade no city tour Clássico, e hoje seguiremos para a região das 
praias, onde está grande parte dessa modernidade, e a Ilha Artificial chamada 
Palmeira, porque do alto se parece com uma. Na verdade, veremos que o 
complexo imobiliário que fizeram por lá foi desenhado para oferecer “mar” dos dois 
lados das construções que ocupam o que seriam as folhas da palmeira. Realmente 
engenhoso e extravagante. Interessante notar como o dinheiro do petróleo flui... A 
região da Marina, o Shopping da Marina, a praia em que fica o Burj Al Arab, enfim, 
tudo isso estará nesse nosso city tour de hoje.
Após o tour pela Dubai Moderna, seguiremos para o Dubai Mall para conhecer 
esse shopping espetacular e o prédio mais alto do mundo, que fica bem em seu 
coração. Trata-se do Burj Khalifa, e teremos nossa subida com ingresso já 
incluído. Após a subida, tempo livre para passear. Ao final do dia retorno ao hotel.

04/NOV – DUBAI (café da manhã e jantar)
Há um museu em Dubai que não devemos perder. Por isso, incluímos em nossa 
programação o Dubai Frame. Imaginem só um prédio construído como se fosse 
uma moldura de quadro ao estilo árabe. De um lado dessa moldura, Dubai Clássica; 
do outro lado, Dubai Moderna. A ideia em si é intrigante e o museu é bem bacana. 
É uma versão bem mais sofisticada do museu que teremos visitado no centro de 
Dubai em nosso primeiro city tour guiado, e que conta a história desse povo de 
caçadores de pérolas a magnatas do petróleo.
A seguir visitaremos outro shopping, o Ibn Battuta Mall, afinal Dubai tem muitos 
deles, este construído sobre uma ideia para lá de bacana. Houve um viajante árabe 
que, ao retornar, era cheio de histórias para contar... era Ibn Battuta. Um poeta e 
contador de histórias que falava de mundos distantes. De uma forma interessante, 
esse conceito das viagens foi usado para construir esse shopping que, mais em 
conta que o Dubai Mall, nos permite conhecer diversas partes do mundo, seus 
estilos e culturas, em um só shopping. De lá retornaremos a nosso hotel para 
nos refrescarmos e nos prepararmos para um passeio adicional: caminharemos 
cerca de 300/400m desde nosso hotel até a estação de metrô mais próxima, para 
fazermos um lindo passeio até a linha final do metrô deles, e retornar (bilhete 
incluído). Como o metrô foi todo construído sobre a cidade, teremos uma vista 
interessante da cidade. E veremos também algumas diferenças, como por exemplo 
o vagão exclusivo para mulheres, e o vagão especial que fica bem no comecinho 
do trem. Quem tem petróleo, viaja com mais classe!
Nosso jantar hoje será no restaurante Abdel Wahab – restaurante árabe dentro 
do Dubai Mall, com vista para as fontes e para o show que o prédio mais alto 
do mundo apresenta a seus visitantes. Outra maravilha da engenharia para nos 
impressionar. E a comida é árabe, simples, mas bem gostosa. Aproveitaremos a 
vista do show e do Burj Khalifa que daqui é de tirar o fôlego.

05/NOV – DUBAI (café da manhã e almoço)
Hoje acordaremos mais tarde, para seguir aproveitando o melhor de Dubai. Após 
nosso café da manhã, no limite do horário, seguiremos para a região da praia, mais 
precisamente a Marina, para realizarmos um passeio de lancha PRIVATIVO, para 
conhecermos tanto a marina e essa região bem moderna e gostosa, quanto as 
margens da ilha artificial da Palmeira, vistas desde o mar. Ao final desse passeio, 
visitaremos o Shopping da Marina.

06/NOV – DUBAI / SAFARI NO DESERTO / DUBAI (café da manhã e jantar especial)
Após nosso café da manhã, cruzaremos o canal de Dubai para aproveitar o 
charmosíssimo bairro Al Seef. Com suas lojas, bares e restaurantes parece ter 
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acabado de sair das telas de um filme de Indiana Jones. Com garrafinhas de água 
à mão - seguiremos aos mercados de frutas, roupas e ouro. Passeio divertido, 
aprenderemos a regatear, e descobrir se deu certo nosso aprendizado, pelo 
tamanho das sacolas que trouxermos para casa.
Por volta das 16h, partiremos de nosso hotel para participar do Safari 4x4 pelo 
deserto com jantar. Teremos a oportunidade de ver o Sol se pôr no deserto, uma 
experiência de vida incrível! E subir em um camelo, se desejarmos, o que já é uma 
experiência bem diferente. Assistiremos um show de danças típicas, inclusive 
dança do ventre, em um acampamento no deserto e experimentaremos um 
churrasco beduíno nesse mesmo acampamento. 

07/NOV – DUBAI / SHARJAH / DUBAI (café da manhã, almoço e jantar especial)
Após o café da manhã, realizaremos nosso city tour guiado ao Emirado Árabe 
de Sharjah, com almoço incluído. Pouca gente o visita, pois poucos aproveitam 
esse destino com a folga de tempo com a qual nós o faremos nesta aventura. 
Retornaremos a nosso hotel ao final da tarde para nos prepararmos para realizar 
um cruzeiro turístico pela noite,  para conhecer a parte antiga de Dubai desde a 
água, desde o canal. Sim, já teremos conhecido a Marina, não é mesmo!? Trata-se 
do Dow Cruise com jantar.

08/NOV – DUBAI / PARQUE AQUÁTICO / DUBAI (café da manhã e almoço)
Café da manhã e dia de conhecermos um dos parques aquáticos de Dubai, para 
nos refrescarmos nesse deserto para lá de encantador. Aproveitaremos nosso dia 
nesse parque aquático cujo ingresso já estará pago. Dubai não faz atrações 
“meia-boca”, portanto, preparem-se para conhecer um parque aquático no melhor 
estilo dos parques de Orlando. 

09/NOV – DUBAI (café da manhã e almoço)
Que tal retornarmos hoje, após nosso café da manhã, ao Dubai Mall para conhecê-
lo um pouco melhor e, desta vez, visitar seu aquário (ingresso incluído). É um 
aquário relativamente pequeno se comparado a aquários especializados, mas é 
uma experiência legal, e se considerarmos estar dentro de um shopping center, ele 
é ENORME! À tarde, seguiremos ao Miracle Garden (ingresso incluído), maior 
jardim de flores naturais do mundo. Ali nos encantaremos com flores de todas as 
cores e aromas, formando diferentes e apaixonantes cenários, como um Airbus 
A380, por exemplo, a maior escultura de flores vivas do mundo. Aproveitaremos 
o cenário para, além de levar lindas recordações na memória, tirar também fotos 
incríveis!

10/NOV – DUBAI (café da manhã e jantar especial)
Após nosso café da manhã, e devidamente trajados, seguiremos para uma das 
praias mais lindas de Dubai para passar nosso dia nela. É preciso experimentar 
esse mar, e a estrutura de praia que eles construíram para seus visitantes. Incluída 
em nossa experiência, aproveitaremos essa praia para retornar a nosso hotel 
pela tarde. Um banho gostoso e estaremos prontos para mais um passeio, que 
desta vez nos levará a um lugar bem bacana aonde realizaremos nosso jantar de 
despedida. Preparem-se. 

11/NOV – DUBAI
Como nem tudo que é bom, pode durar para sempre, essa viagem pra lá de especial 
também está chegando ao fim... Aqueles de nós que estiverem viajando com a Emirates, 
teremos nosso traslado para o aeroporto de madrugada, em horário previamente 
combinado, para embarque em nosso voo Emirates de volta, que costuma sair às 
09:05hs. O voo é logo cedo então não tem jeito, mas apostamos que estaremos todos 
bem felizes ao final dessa programação que preparamos para vocês, com todo o 
nosso carinho, para retomar nossa vida de passeios, pós pandemia, em grande estilo! 
Sim, já é possível voltar a viajar, e nós da Lielu o faremos ainda em 2.021, com 
a sua companhia, se você aceitar nosso convite também!!!
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√ 10 noites em Dubai

√ acompanhamento de um Tour Leader da Lielu Turismo

√ todas as visitas descritas no programa já incluídas

√ city tours guiados: Dubai Moderna, Dubai Clássica e Sharjah

√ acomodação no hotel Sheraton Dubai Creek
√ meia pensão todos os dias conforme roteiro (exceto em dias de vôos), sendo 4 jantares especiais
√ 1 almoço incluído em Sharjah
√  ônibus de turismo durante toda a viagem

√ traslados de chegada e de saída para aqueles que voarem junto de nosso TOUR LEADER
√ taxas de turismo quando aplicadas

√ impostos de remessa de câmbio

Nosso pacote inclui:

11 dias
10 noites
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√ city tour guiado em Dubai – Dubai Clássica: Deira, mercados, etc…
√ city tour guiado em Dubai – Dubai Moderna: Marina, a belíssima ilha artificial da Palmeira, etc…
√ city tour guiado em Sharjah
√ visita ao Dubai Mall
√ visita ao Ibn Battuta Mall
√ visita ao museu de Dubai, com ingresso
√ visita ao museu Dubai Frame, com ingresso
√ passeio guiado pelo metrô de Dubai
√ passeio pelo bairro Al Seef
√ 1 almoço em Sharjah
√ 1 jantar no Dubai Mall - restaurante Abdel Wahab
√ passeio noturno de barco com jantar no Dubai Creek (Dow Cruise)
√ 1 jantar especial de despedida
√ passeio de lancha PRIVATIVO
√ 1 dia de Parque Aquático
√ entrada ao observatório do Burj Khalifa – prédio mais alto do Mundo (com subida)
√ safari em 4×4 pelas dunas do deserto de Dubai, com jantar típico no deserto
√ subida em camelo no safari no deserto
√ meio dia dedicado a aproveitar as praias de Dubai, COM despesas de praia incluídas

Ingressos:

√ Burj Khalifa – o prédio mais alto do mundo
√ Museu de Dubai
√ Museu Dubai Frame
√ Parque Aquático
√ Serviço de praia
√ Bilhete para passeio de metrô

Diferenciais que incluímos para sua experiência ser COMPLETA,
além das muitas atividades que não necessitam de ingressos!
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Preço por pessoa SEM aéreo e SEM seguro:

duplo:

Individual:

US$ 2.590

US$ 3.890

• parte aérea
• taxas de embarque e combustível
• traslados de chegada e de saída para aqueles que NÃO voarem junto de nosso TOUR LEADER
• gastos pessoais
• bebidas não mencionadas como incluídas
• seguro viagem e bagagem

Nosso pacote não inclui:

• a ordem das visitas poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou questões operacionais
• as saídas são garantidas com mínimo de 20 passageiros e podem sofrer alteração para datas próximas
• necessário passaporte com no mínimo 6 meses de validade a contar da data de retorno da viagem (passaporte 
  de emergência não é aceito)
• verificar a necessidade de vistos e vacinas
• escolha pagar com câmbio FIXO ou VARIÁVEL

Observações:

Consulte-nos a respeito

da parte aérea

Veja este e outros roteiros em nosso site: www.lieluturismo.com.br

e acompanhe nossas mídias sociais

      lielu.turismo                         lielu.turismo                         lieluturismo


