EXPO2020
5 DIAS | 4 NOITES

DIA 1 – PORTO/LISBOA - DUBAI
Comparência no aeroporto de origem com 3 horas de
antecedência para formalidades de embarque.
Partida em direção ao Dubai, em voo regular Turkish
Airlines, via Istambul, com escala e mudança de voo.
Chegada ao aeroporto do Dubai, assistência à chegada e
transfer para o hotel.
Alojamento.

Alojamento.
DIA 3 – DUBAI
Pequeno almoço no hotel e tem este dia inteiramente
dedicado á visita da EXPO 2020 ( Entrada incluída)
O serviço de transfer para a Exposição não está incluído,
pelo que sugerimos a viagem de Metro que os levará até
ás Portas da EXPO ( Linha especialmente criada para o
local do evento), de forma a evitar o trafego.
Podemos, caso prefira, providenciar o serviço de transfer
privado mediante um custo extra.

DIA 2- DUBAI
Pequeno almoço no hotel e em horário a combinar, a
Media Travel oferece um city tour gratuito de MEIO-DIA
pelo Dubai como cortesia. Passaremos pelas magníficas
vistas da enseada de Dubai Creek, pela área de Bastakiya
e as suas casas antigas com torres de vento
características, construídas pelos comerciantes. Em
seguida, iremos levá-lo à Fortaleza Al Fahidi, com 225
anos. É aqui que se encontra o Museu do Dubai que
preserva valiosos acervos do passado da cidade, bem
como crónicas das suas diferentes fases de
desenvolvimento. Em seguida, embarcará num barco
tradicional, o Abra, para cruzar a enseada e visitar o
mercado de especiarias e o souk de ouro. O passeio
termina no Dubai Mall, o maior shopping do mundo, com
mais de 1.200 lojas e 160 restaurantes. Lá, podemos
admirar o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa
(entrada não incluída) com os seus imponentes 828
metros de altura e localizado na base do Shopping.
Retorne ao hotel ou se desejar pode ficar pelo Shopping
e retornar ao hotel por conta própria. Tarde livre.

Para mais informações consulte-nos.
DIA 4 – DUBAI
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para atividades
pessoais.

DIA 5 – DUBAI – LISBOA/PORTO

Pequeno almoço no hotel. Em horário a combinar,
transfer para o aeroporto.
Após as formalidades de embarque, partida em voo
regular Turkish Airlines, com escala em Istambul e
mudança de voo, em direção a Portugal.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
Nota: A ordem dos locais a visitar pode sofrer alteração,
salvaguardando sempre a visita a todos os locais

PREÇOS POR PESSOA (MINIMO 2 PAX)
DUBAI EXPO 2020 - 5 DIAS / 4 NOITES

TIPOLOGIA

01/10/21-24/12/21
05/01/22 – 31/03/22

HOTEL

NOITE EXTRA

DBL

SUP SGL

CHD
4-11 A

POR QUARTO
DBL OU SGL

3*

S19 Al Jaddaf ou similar

EUR 1059

EUR 258

EUR 488

EUR 129

4*

Golden Tulip Media ou similar

EUR 1099

EUR 299

EUR 488

EUR 149

4*

Hilton Garden INN ou similar

EUR 1127

EUR 326

EUR 488

EUR 163

5*

Crowne Plaza Sheik Zayed ou
similar

EUR 1181

EUR 380

EUR 488

EUR 190

INCLUI:
•

Passagem aérea Porto/Lisboa – Istambul -Dubai e Dubai–
Istambul – Porto/Lisboa em classe W – Bagagem 30kg

•

Assistência MTLV à chegada

•

Transferes Aeroporto / Hotel escolhido / Aeroporto em
carro com ar condicionado.

•

4 noites de alojamento c/ pequeno almoço no hotel da
categoria selecionada

•

Entrada de 2 dias para a EXPO 2020

•

Seguro de viagem Media Travel c/ Proteção COVID

•

Oferta de um HD Dubai City Tour/ passageiro

•

Taxas de aeroporto (287,42€) – Valor sujeito a alteração
até momento da reserva

EXCLUI:
•

Taxa de turismo em Dirhams l AED 20 para hotéis 5 * /
AED 15 para hotéis 4 * sujeita a alterações.

•

Qualquer serviço não mencionado como incluido.

•

Testes PCR COVID

Tarifa aérea sujeita a Suplementos : Cl.”P” = 51,00€ / Cl. “V” = 110,00€ / Cl. “L” = 153,00€
SERVIÇOS OPCIONAIS:
• Transfer privado com assistência Hotel / Expo ( base 2 adultos ) = 40,00€ / viagem
( podemos sugerir viagem de Metro direto para a Expo com o um passe no valor de AED 40 que inclui 6 viagens
TOURS OPCIONAIS:
• Safari no Deserto em 4X4 com jantar berbere e animação
• Cruzeiro no barco típico Dhow com jantar a bordo
• Visita á plataforma 124 do Burj Khalifa
(Temos outras opções – Consulte-nos)
OPÇÕES DE VISITA A PAÍSES VIZINHOS:
• Programa – Extensão a Jordânia 4 dias / 3nts ( Amman + Petra)
• Programa - Extensão a Israel 5 dias / 4nts (Tel Aviv + Terra Santa)
VALORES ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO ATÉ AO MOMENTO DA RESERVA

CALENDARIO DE EVENTOS
CONFIRME OS SUPLEMENTOS NO MOMENTO DA RESERVA
Estas são as datas de alta temporada no Dubai
EVENTOS

DATAS
25 Dez 2021 – 04 Jan 2022

NYE
Arab Health Event

01-05 Fev 2022

Fifa Club World Cup

03-14 Feb 2022

Gulfood Event

12-18 Fev 2022
Estas são datas provisórias e poderão sofrer alterações

CONTATO: lazermediatravel@mediapro.tv

RNAVT: 2175

