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ESPECIALMENTE PARA VOCÊ

ESPECIALMENTE PARA VOCÊ

Uma jornada de relaxamento, diversão e alegria!
Bem-vindo a um lugar onde as pessoas de todos os cantos do mundo se encontram
- Emirados Árabes Unidos (EAU).
Rico em herança e tradição cultural, os Emirados Árabes Unidos transformaram
rapidamente suas terras desertas em um destino de férias procurado, cheio de
atrações emocionantes e experiências ímpares.
De acomodações bem equipadas e passeios pensados para oferecer o melhor das
atrações que mostram o esplendor natural dos Emirados junto com a sua cultura
intrigante até parques temáticos e atividades do deserto cheias de diversão,
compras e experiências luxuosas de jantares exclusivos - tudo isso transformou o
país em um dos lugares mais interessantes para se estar no mundo, tanto para
viajantes de negócios como para os viajantes de lazer.

Para tornar a sua estadia tão memorável quanto pode ser nós, da Desert Adventures,
a principal empresa de gerenciamento de destinos da região, aproveitamos o que
os Emirados Árabes Unidos possuem. Para tanto, juntamos algumas das opções
mais elegantes que certamente farão com que cada minuto da sua visita seja mais
bem explorado.
Navegue através deste guia e saiba mais sobre toda a diversão e emoção que você
poderá desfrutar desses destinos únicos. Aproveite ao máximo sua viagem entrando
em contato com nossos especialistas e representantes locais. Teremos todo o prazer
em ajudá-lo a tornar a sua estadia verdadeiramente inesquecível. Enquanto isso,
olhe as páginas e se apaixone pela sua próxima viagem!
Nós te desejamos uma viagem única.

FERRAMENTAS PARA A SUA VIAGEM

O que você precisa saber
A Desert Adventures busca proporcionar uma série de oportunidades para você
aproveitar todos os momentos da sua estadia nos Emirados Árabes Unidos. Além de
apresentar a melhor variedade de passeios e experiências, reunimos as informações
importantes que certamente o ajudarão a entender melhor este lugar maravilhoso
e suas pessoas incríveis. Os detalhes de contato das instituições e autoridades
legais também estão disponíveis para ajudar a tornar a sua estadia uma experiência
verdadeiramente agradável e livre de estresse.
OS EAU: UM PARAÍSO PARA O VIAJANTE
Fundados em 1971, os Emirados Árabes Unidos são uma federação de sete
emirados - Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al Khaimah e Umm al
Quwain. Cada um, único e rico em tradição, desempenha um papel vital para tornar
os Emirados Árabes Unidos a nação poderosa que é hoje. A partir de uma aliança
humilde de cidades costeiras tranquilas, os Emirados Árabes Unidos cresceram
juntos, movimentados pelo comércio e turismo.
Capital: 			
Abu Dhabi
Fundação:			
01 de dezembro de 1971
Religião:
O Islã é a religião oficial dos Emirados Árabes
			
Unidos e respeito e tolerância se estendem a
			outras religiões.
Idiomas:
Árabe é a língua oficial dos EAU. Inglês é
			
amplamente usado e compreendido por sua
			população.
Fuso horário: 		
+4 GMT
Fim de semana:		
Sexta-feira e sábado
Moeda:			
Arab Emirate Dirham (AED)

Câmbio:			
USD 1 = AED 3,66
Cartões de crédito:		
Mastercard, Visa, American Express e
			
Diners Club são aceitos
Telecomunicações:		
du e Etisalat são as empresas atuantes no país
Internet & WiFi:		
Roaming de dados é disponível (com taxas).
			
A internet é gratuita através do acesso Wi-Fi que
			
está disponível em locais públicos como
			
aeroportos, shoppings, cafés e restaurantes.
			
Alguns hotéis oferecem aos hóspedes acesso
			Wi-Fi gratuito.
Chegando aos lugares:
Pode-se chegar aos locais com o transporte
			
público como táxis e ônibus.
População:			
9,5 milhões (2014)
Área:			83.600 km²
Números de emergência:
Polícia e Ambulância: 999
			Bombeiros: 997
Hospitais:			
Latifa Hospital: +971 4 219 3000
			
American Hospital: +971 4 377 5500
			
Dubai Hospital: +971 4 219 5000
			
Al Baraha Hospital: +971 4 271 0000
			
Rashid Hospital: +971 4 219 2000
			
Welcare Hospital: +971 4 282 9900
			
Lifeline Hospital: +971 4 884 5666
			
Iranian Hospital: +971 4 344 0250
Aeroporto Internacional
de Dubai:			
+971 4 224 5555
Aeroporto Internacional
de Abu Dhabi: 		
+971 2 575 7500				

ÍNDICE

A escolha é sua
OS MAIS RECOMENDADOS |9
At The Top, Burj Khalifa |10
Safári no Deserto ao Entardecer |11
Dubai Top 5 |12
Ferrari World |13
Dubai Parks and Resorts|14
La Perle |15
ATRAÇÕES DA CIDADE & LUGARES
DE INTERESSE |17
City Tour de Dubai |18
City Tour Mágico de Dubai |19
City Tour de Dubai Moderna |20
City Tour Dubai Moderna com chá no
Burj Al Arab |21
City Tour de Abu Dhabi |22
City Tour Mágico de Abu Dhabi |23
City Tour de Al Ain |24
City Tour de Sharjah |25
City Tour da Costa Leste |26
Segredos da Arabia |27
NO DESERTO |29
Safári ao Amanhecer |30
Safári como Autêntico Beduíno | 30
Heritage Safári e Safári em
Camelo |31
Aventuras em Mleiha |32
Buggy nas Dunas |32

Experiência Privada de Falcoaria |33
Vilarejo Árabe (Abu Dhabi) |33
ESCAPADAS AR & MAR |35
Aventuras com Hidroavião |36
Yellow Boat |36
Aventura de Helicóptero |37
Voo de Balão com Falcoaria |37
Cruzeiro pelas Ilhas de Abu Dhabi |38
Musandam - Dibba |38
Caça ao Caranguejo e Pesca |39
SABORES & PASSEIOS |41
Jantar Árabe no Qasr Al Sultan |42
Chá da Tarde no Hotel Armani |42
Cruzeiro Bateaux Dubai Creek |43
Cruzeiro Dhow |43
Jantar no Bab Al Shams |44
Experiência Gastronômica no
Burj Al Arab |44
Experiências Culinárias |45
Coquetelaria |45
VIAGENS & ESPORTES |47
A Zipline mais longa do
mundo |48
Tour de Harley Davidson |48
Passeio de Bentley |49
Viagem a Musandam (4WD) |49

Tiro |50
Equitação |50
Dirija um Ferrari 458 GT |51
Experiência F1™ |51
SEU LUGAR FELIZ |53
City Walk |54
IMG Worlds of Adventure |56
Parque Aquático Yas Water
World |57
Parque Aquático
Wild Wadi |58
Wadi Adventures Al Ain |58
Parque Aquático
Aquaventure |59
The Lost Chambers |59
Ski Dubai |60
Dolphinarium |60
SEGA Republic |61
Kidzania |61
Hop-On, Hop-Off |62
Jebel Jais Picnic |62
Mundo Saga |63

COMO USAR ESTE GUIA
RESUMIDAMENTE: É importante ler a
introdução de cada seção.
• Conforme você navega por este guia, leia
a introdução de cada seção para ter uma
boa ideia dos passeios e das atrações em
destaque. Temos sete seções, marcadas
em negrito nesta página.
• Em todas as apresentações, listamos
lembretes e políticas gerais que se aplicam
aos itens daquela seção específica.
• Utilizamos ícones ao longo deste guia.
Aqui estão alguns exemplos:

• Cada seção possui seu próprio conjunto
de ícones. Você encontrará suas definições
na página de introdução.
• Todas as informações publicadas estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

OS MAIS RECOMENDADOS

Os mais recomendados
Grandes favoritos, os best-sellers.
A sua estadia é muito curta? Ou, você simplesmente prefere visitar os
locais onde o burburinho está e conhecer alguns dos lugares,
atividades e experiências mais populares que os Emirados Árabes
Unidos têm para oferecer? Bem, nós temos o que você procura.
Nesta seção, você encontrará nossas principais e altamente
recomendadas atrações que tornarão sua estadia mais divertida,
porém relaxante e, claro, inesquecível. Mesmo entre aqueles que não
estão se aventurando pela primeira vez nos EAU, essas escolhas
valem a pena serem exploradas mais uma vez.
Preste atenção nos pontos abaixo, eles te ajudarão a navegar melhor
pela seção:
•
As atividades e atrações nesta seção se enquadram em várias
categorias que você encontrará no Excursions Guide.
•
Se você deseja encontrar passeios e atividades ou um item
específico nesta seção, consulte o ícone na página.
Atrações da Cidade &
Lugares de Interesse

Sabores &
Passeios

PAGE 17

PAGE 41

No
Deserto

Viagens &
Esportes

PAGE 29

PAGE 47

Escapadas
Ar & Mar

Seu Lugar
Feliz

PAGE 35

PAGE 53
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OS MAIS RECOMENDADOS

At The Top, Burj Khalifa

Safári no Deserto ao Entardecer

Localizado no andar 124 da torre mais alta do mundo, At The Top, Burj
Khalifa lhe dará um panorama cativante de Dubai, uma vista que você não
encontrará em nenhum outro lugar da cidade.

Você não terá vivido o que é estar no Oriente Médio até que você tenha
feito o Safári pelo Deserto. Nada supera essa experiência.

• Desfrute de uma vista espetacular de várias partes da cidade, da
famosa Sheikh Zayed Road e suas fileiras de arranha-céus, as
charmosas e antigas construções até as águas brilhantes do litoral.
• O pôr do sol é a hora mais mágica de qualquer dia. O que mais você
poderia pedir do que presenciar esse espetáculo natural a partir de
um ponto tão alto no céu? No deck de observação do At The Top é o
ponto perfeito para ver esse show.
• Quando você subir no elevador que o levará ao observatório, você
receberá uma apresentação multimídia que mostra a história de
Dubai e a história do Burj Khalifa.
• Sendo uma das maiores atrações do itinerário de qualquer visitante,
as entradas para o At The Top acabam rápido. Faça questão de
assegurar a sua entrada o mais rápido possível.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 1 hora
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• Um veículo de 4x4 de luxo será enviado para buscá-lo em seu hotel e
levá-lo direto para o deserto.
• Prepare-se para uma experiência emocionante de 01 hora.
• Saia do veículo e se deixe envolver pela grandeza do pôr do sol no
dourado do deserto. Lembre-se de tirar muitas fotos.
• Aproveite a oportunidade de andar em um camelo.
• Delicioso jantar em um acampamento autêntico beduíno, onde você
também poderá relaxar com shows culturais ao vivo.
• Vá até o local das tatuagens de henna e encontre um design árabe
tradicional que combina com você.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 6-7 horas (take-off vespertino)
Considerações: Veja a seção ‘No Deserto’ na página 29 para
mais detalhes.
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OS MAIS RECOMENDADOS

Dubai Top 5
Com sede de uma série de maravilhas do mundo, Dubai é uma cidade de
cativantes paisagens, sons e experiências. E estando em Dubai, há cinco
lugares que você não deve deixar de conhecer.
Sua aventura de um dia começa no famoso shopping de luxo Saga World,
onde você encontrará os nossos guias.
• Tire sua foto na Jumeirah Beach com o icônico Burj Al Arab ao fundo.
• Desfrute de um cruzeiro de 30 minutos nas águas da Marina de
Dubai, o maior porto artificial do mundo que rodeia um movimentado
e cosmopolita distrito.
• Assista a fonte dançante mais alta, The Dubai Fountain, explodindo
em um espetáculo de luz, música e água.
• Desfrute de um jantar luxuoso no Armani.
• Desfrute o resto da cidade do alto do céu, no topo do prédio mais alto
do mundo, o Burj Khalifa.

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 7-8 horas (take-off vespertino)
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.
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Ferrari World
Abu Dhabi é o lar do primeiro e único parque temático da Ferrari no
mundo. Prepare-se para passeios e atrações de primeira linha e de alta
octanagem que apenas uma Ferrari pode proporcionar!
• Prepare-se para ser lançado a 240 km/hora na montanha-russa mais
rápida do mundo, a Formula Rossa.
• Ganhe coragem para embarcar no circuito de montanha-russa mais
alto e mais louco na Terra, o Flying Aces!
• Viva o que os pilotos da Ferrari sentem com os simuladores de última
geração, igual aos usados pela equipe da Ferrari.
• Descubra a lendária história da Ferrari e veja seus carros mais icônicos
ao vivo na Galleria Ferrari.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro
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OS MAIS RECOMENDADOS

Dubai Parks and Resorts

La Perle

Apresentando MOTIONGATE ™ Dubai, Bollywood Parks ™ Dubai,
LEGOLAND® Dubai e LEGOLAND® Water Park, Dubai Parks and Resorts é
um mágico e megacomplexo de diversões que totaliza 2,3 milhões de
metros quadrados. Uma parada que você não deve perder!

Impulsionando a cena do teatro de Dubai com instalações e apresentações
de ponta orquestradas pelo fenomenal diretor criativo Franco Dragone, La
Perle promete surpreender com seus shows.

Por que você deve visitar Dubai Parks and Resorts:
• Com mais de 40 passeios temáticos LEGO®, shows e atrações,
crianças e crianças de coração estão asseguradas de terem um
passeio incrível na LEGOLAND® Dubai!
• Como o único parque aquático dos EAU projetado para crianças com
idade entre 2-12 anos e suas famílias, o Parque Aquático LEGOLAND®
possui mais de 20 tobogãs e atrações. Entre na água e tenha um dia
memorável!
• No MOTIONGATE™ Dubai, você encontrará os personagens de Kung
Fu Panda, Madagascar e Shrek, e andará pela aldeia dos Smurfs. Até
os mundos de Caça-Fantasmas e Jogos Vorazes estão abertos para
você explorar!
• Experimente a cidade brilhante dos blockbusters de Bollywood no
primeiro parque temático do mundo do cinema indiano, o Bollywood
Parks™ Dubai.

Por que você deve visitar o La Perle:
• Seu teatro, que possui 2,5 milhões de litros de água e é movimentado
por elevadores hidráulicos e fontes, prepara o cenário para shows
espetaculares que você não imagina que sejam possíveis.
• Com seus feitos mágicos, o elenco composto por pelo menos 65
artistas de classe mundial é orientado para proporcionar as melhores
apresentações possíveis.
• Mais de 450 shows são lançados todos os anos, todos produzidos sob
o gênio criativo de um dos diretores artísticos mais reverenciados do
mundo, Franco Dragone.
• Localizado no coração da cidade de Al Habtoor, La Perle é o primeiro
show de teatro permanente da Grande Arábia, que por si só torna a
atração imperdível.

LEGO, o logotipo LEGO, as configurações de Brick and Knob, Minifigure
e LEGOLAND são marcas registradas do LEGO Group. © 2017 O Grupo LEGO.
LEGOLAND é uma marca Merlin Entertainments.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro

Dias de funcionamento: Depende do espetáculo
Duração: Depende do espetáculo
Crianças com menos de 5 anos não podem entrar no teatro.
Considerações: Convidados menores de 18 anos devem estar acompanhados
de um adulto. Na entrada, os convidados podem ser
requisitados a apresentar identidade ou passaporte.

14

15

ATRAÇÕES DA CIDADE & LUGARES DE INTERESSE

Atrações da Cidade
& Lugares de Interesse
Descubra uma atração por vez nos Emirados Árabes Unidos.
Todos os passeios turísticos que você precisa para explorar os
melhores lugares do país estão aqui. Agora é a sua chance de se
maravilhar com o cartão postal dos Emirados Árabes Unidos - vistas
perfeitas e estruturas majestosas em toda a sua glória.
Preste atenção nos pontos abaixo, eles te ajudarão a navegar melhor
por essa seção:
•
Todos os passeios são compartilhados, mas visitas privadas
estão disponíveis mediante solicitação.
•
Temos guias turísticos que falam seu idioma. Não hesite em
solicitar um.
•
Entre em contato com um de nossos representantes para outras
dúvidas.
•
Mantenha-se atento ao código de vestimenta. Colocamos os
seguintes ícones para orientá-lo sobre o que você deve usar
para cada turno:

16

Informal,
mas elegante

Sem sandálias
abertas ou tênis

Casual/
Confortável

Sem calças
curtas ou jeans

Recomenda-se
calçado
confortável

Conservador: os
ombros e joelhos
devem estar cobertos
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ATRAÇÕES DA CIDADE & LUGARES DE INTERESSE

City Tour de Dubai

City Tour Mágico de Dubai

Grandes arranha-céus surgiram do meio das areias ao longo dos anos
nessa cidade que não para que é Dubai, mas não deixou para trás seus
patrimônios e tradições.

Adicione um toque de magia a um já impressionante Dubai City Tour, com
esta opção que inclui uma experiência gastronômica no icônico Burj Al
Arab.

Encontre-se com nossos profissionais em Bastakiya, um dos bairros mais
antigos de Dubai, onde sua descoberta dos tesouros culturais da cidade
vai começar.

• Tenha o tratamento real, pois você almoçará no grandioso Burj Al
Arab.
• O almoço mágico vem depois de um dia de sight-seeing pela cidade
com o Dubai City Tour, que inclui:

• Aprenda sobre a vida do século XIX em Dubai ao visitar o Museu de
Dubai e ziguezaguear através dos becos do Distrito Histórico de Al
Fahidi.
• Entre em uma “abra”, um tradicional táxi aquático que transportou os
cidadãos locais ao longo dos anos por Dubai Creek.
• Percorra os souks que comercializam ouro e especiarias.
• Pare na mesquita mais fotografada da cidade, a Mesquita Jumeirah.
• Mantenha seus olhos abertos durante toda a viagem, como você
estará passando pela histórica Union House Flag, onde os Emirados
Árabes Unidos estabeleceram sua união há quase meio século atrás.
• Tire sua foto na Jumeirah Beach com o icônico Burj Al Arab ao fundo.

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 4-5 horas (take-off matutino)
Considerações: Os passeios partem de todos os emirados.
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*
*
*
*
*
*

Um passeio pelo distrito histórico de Al Fahidi
Uma visita ao Museu de Dubai
Dubai Creek cruise a bordo do barco tradicional chamado “abra”
Uma visita aos souks de ouro e especiarias
Uma parada para fotos na Mesquita de Jumeirah
Uma parada para fotos na Jumeirah Beach com o Burj Al Arab
ao fundo

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 7-8 horas (take-off matutino)
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.
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ATRAÇÕES DA CIDADE & LUGARES DE INTERESSE

City Tour Dubai Moderna
Tenha o gostinho de estilo de vida de Dubai e visite os pontos mais
atraentes da cidade.
Nossa equipe irá levá-lo a um passeio inesquecível em uma cidade
moderna à frente do seu tempo.
• Passeie pelo Dubai Mall, um dos maiores shopping centers do mundo.
Você terá a oportunidade de visitar o famoso Dubai Aquarium e o
Underwater Zoo.
• Veja a cidade a partir do topo do prédio mais alto do mundo, o Burj
Khalifa.
• Visite a marina de Dubai, um porto espetacular que se mistura com
uma cidade cosmopolita.
• Observe como existe a rotina mais calma dos que moram em Dubai à
medida que você é levado até o bairro de Jumeirah Beach Residence,
um dos endereços mais cobiçados da cidade.
• Aproveite ao máximo uma parada para fotos em outro ícone de
Dubai, o luxuoso hotel Atlantis, The Palm.

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 5-6 horas (take-off matutino)
Considerações: Saídas de todos os emirados.
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City Tour Dubai Moderna
com chá no Burj Al Arab
Suba o nível do City Tour Dubai Moderna com uma parada para o chá no
sete estrelas Burj Al Arab.
• Ver o opulento hotel de sete estrelas do lado de fora simplesmente
não é o suficiente: por que não encaixar um chá no Burj Al Arab?
Delicie-se com receitas maravilhosas, juntamente com uma variedade
de bebidas de primeira linha.
• Isto vem após um dia de sight-seeing pela cidade no City Tour Dubai
Moderna, que inclui:
*
*
*
*

Uma parada no Dubai Mall e tour pelo Dubai Aquarium e Underwater Zoo
Uma visita ao Burj Khalifa
Um passeio pela Marina de Dubai
Uma parada para fotos no luxuoso hotel Atlantis, The Palm.

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 7-8 horas (take-off matutino)
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.
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ATRAÇÕES DA CIDADE & LUGARES DE INTERESSE

City Tour de Abu Dhabi

City Tour Mágico de Abu Dhabi

Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, é uma joia pronta para
ser explorada. Percorra os marcos culturais da cidade e seja hipnotizado
por tudo que foi construído ao longo dos anos.

Faça do seu passeio por Abu Dhabi inesquecível com um tratamento real
no Emirates Palace.

• Pare em Yas Island e tire fotos no icônico Ferrari World.
• Espreite a vida descontraída da cidade moderna de Abu Dhabi
enquanto você é levado até o coração da cidade, ao longo da
Corniche.
• Descubra o passado do emirado com uma visita à Heritage Village,
uma reconstrução de uma vila tradicional de oásis que apresenta o
modo de vida do deserto.
• Maravilhe-se com o grandioso Emirates Palace e lembre-se de tirar
fotos.
• Explore a majestade da Grande Mesquita Sheikh Zayed, uma
maravilha arquitetônica que é uma das maiores mesquitas do mundo.

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 7-8 horas (take-off matutino)
Considerações: Saídas de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman.
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• Alongue a parada no paraíso real e desfrute da cozinha premiada e de
primeira linha do Emirates Palace a ser servida no horário do almoço.
• Isto vem com o passeio Abu Dhabi City Tour, que inclui:

*
*
*
*

Uma parada para fotos no Ferrari World on Yas Island
Um passeio ao longo da Corniche de Abu Dhabi
Uma viagem à Heritage Village
Uma visita à Grande Mesquita Sheikh Zayed

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 7-8 horas (take-off matutino)
Considerações: Saídas de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman.
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ATRAÇÕES DA CIDADE & LUGARES DE INTERESSE

City Tour de Al Ain

City Tour de Sharjah

Patrimônio Mundial da UNESCO, a cidade de Al Ain é um tesouro da história
do país - desde os seus fortes pitorescos até a casa do fundador Sheikh Zayed
Al Nahyan. Visite essa “Garden City” e saiba como os Emirados Árabes Unidos
se formaram.

Nomeado pela UNESCO como a capital cultural do mundo árabe, Sharjah
manteve perfeitamente seus valores e tradições fundamentais ao longo
dos anos, mesmo avançando rumo ao mundo moderno.

• Veja os vestígios de antigas civilizações nos Hili Gardens, onde você
encontrará artefatos arqueológicos que datam de mais de 5000 anos.
• Seja o convidado da família real no Al Ain Palace Museum, uma antiga
fortaleza que costumava ser o lar do falecido governante, Sheikh Zayed
Al Nahyan.
• Mergulhe na tranquilidade de um oásis rodeado por palmeiras e colha as
tâmaras que você mesmo escolherá.
• Aprender sobre as tradições do país no Museu Nacional Al Ain.

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 8-9 horas (take-off matutino)
Considerações: Mínimo de 4 pessoas.
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Uma parada obrigatória para todos os que procuram compreender a
cultura árabe em sua forma mais simples e real, esse passeio de Sharjah
abrirá um mundo encantador de ricas tradições para você.
• Passeie por Souq Al Arsah, um dos souks mais antigos do país, repleto
do autêntico artesanato local.
• Veja algumas das melhores joias de ouro da cidade, juntamente com
diamantes requintados, no famoso Souq al Markazi.
• Uma viagem ao mercado de frutas e vegetais e ao fascinante souk de
peixes são também paradas obrigatórias.
• Saiba como e por que Sharjah foi nomeada a capital da cultura
islâmica com uma visita ao Museu da Civilização Islâmica de Sharjah.
• Lembre-se de tirar fotos dos pontos principais da cidade, como a
rotatória Quran.

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 4-5 horas (take-off matutino)
Considerações: Mínimo de 4 pessoas.
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City Tour da Costa Leste

Segredos da Arábia

Embarque em uma viagem panorâmica para a costa leste dos Emirados
Árabes Unidos e veja a paisagem moderna transformar-se em encostas
âmbares de deserto e espetaculares cordilheiras de rocha.

Desvende os segredos mais bem guardados da Arábia, vivendo o modo de
vida dos moradores locais. Desfrute de uma imersão cultural projetada
para levá-lo para longe das vistas e sons de uma cidade cosmopolita
moderna e levá-lo a um mundo completamente diferente.

• Ande pela costa pontilhada de pequenas aldeias de pescadores,
incluindo a antiga vila de Dibba, um assentamento estratégico que
oferece uma vista deslumbrante do Oceano Índico.
• Visite as lojas de artesanato local, cerâmica e tapetes no mercado de
sexta-feira.
• Passe pela mesquita mais antiga e também a menor do país, a
Mesquita Al Badiyah, que foi construída no século XV.
• Atravesse as cidades portuárias de Khorfakhan e Fujairah, passando
pelas ruínas de antigas casas incrustadas na montanha.
• Encante-se pelo Forte de Fujairah, de 300 anos de idade, e pela
fortaleza de Bitnah Oasis.

• Entre em uma casa tradicional de uma família Emirati construída em
1890 e de propriedade do Sheikh Ahmed bin Dalmouk, o mais
famoso comerciante de pérolas de Dubai nos velhos tempos.
• Visite a escola Al Ahmadiya, a primeira escola do Emirado, onde
muitos membros da família real estudaram.
• Conheça a forma como os habitantes locais de Dubai viveram antes
que os arranha-céus começassem a subir. Descubra as preciosas
tradições dos Emiratis no Heritage Village, situado no bairro histórico
de Al Shindagha.
• Desfrute de um autêntico jantar árabe, com iguarias tradicionais, no
restaurante Barjeel Al Arab, situado no meio do distrito histórico.
(Bebidas não estão incluídas, o consumo deve ser pago no local).

• .

Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 7-8 horas (take-off matutino)
Considerações: Mínimo de 4 pessoas.
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Dias de funcionamento: Consulte nossos representantes sobre os
horários das excursões em português.
Duração: 4-5 horas (take-off vespertino)
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.

27

NO DESERTO

No Deserto
Fuja da cidade e explore o paraíso infinito
da Grande Arábia.
É hora da aventura de uma vida - uma aventura no deserto entre as
lendárias dunas de areia dos Emirados Árabes Unidos. Seja o
convidado dos beduínos locais e fique amigo dos camelos, dos órixda-árabia e dos falcões. Podemos até mesmo levá-lo para além do
deserto, enquanto caminhamos até Omã, depois das paisagens
escarpadas das montanhas e do cânion. Vamos indo?
Preste atenção nos pontos abaixo, eles te ajudarão a navegar melhor
por essa seção:
•

•
•
•
•
•
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As aventuras de safári no deserto não são recomendadas para:
mulheres grávidas; pessoas com problemas cardíacos e/ou
problemas no pescoço e nas costas; crianças menores de 6
anos; adultos acima de 65 anos de idade.
Os guias não estão incluídos, salvo indicação contrária.
Os itens desta seção serão compartilhamento. Passeios privados
podem ser solicitados.
Faça uma mala leve, você andará muito.
Use roupas casuais e confortáveis.
Uma blusa ou casaco é imprescindível durante o inverno.
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NO DESERTO

Safári ao amanhecer

Safári como Autêntico Beduíno

Heritage Safari

Safári em Camelo

Comece o seu dia se apaixonando pelo deserto sob uma nova luz. Este safári
matinal promete deixar você se sentir revigorado e pronto para o resto do dia.

Viver como um nômade beduíno por um dia e explorar uma cultura que trouxe a
vida ao deserto. Das tradições de caça às suas práticas alimentares e sociais, você
aprenderá o que é preciso e o quão incrível é ser um beduíno.

Siga pela rota vintage e explore o deserto e sua rica vida selvagem a bordo de um
Land Rover dos anos 50.

Ande de camelo como um verdadeiro beduíno embarcando em uma viagem
pelas dunas âmbares do deserto.

O que está à sua disposição:
• Um passeio em um Land Rover dos anos 50 pelo deserto
• Um passeio através da linda Dubai Desert Conservation Reserve, onde você
encontrará animais exóticos
• Uma exibição de falcoaria
• Excelentes oportunidades de fotografia e entretenimento cultural
• Uma exposição de café arábica e a preparação de pães
• Um jantar de luxo sob as estrelas no deserto

O que está à sua disposição:
• Um tradicional passeio de camelo pelo deserto
• Uma parada para fotos no deserto vem hora do pôr do sol
• Um delicioso jantar BBQ
• Shows tradicionais dos Emirati
• A chance de assistir à preparação dos autênticos pães
• Tatuagem de Henna

O que está à sua disposição:
• Uma experiência emocionante entre as dunas
• Uma foto no deserto enquanto você aproveita o sol
• A oportunidade de tentar sandboarding
• Passeios de camelo
• Bebidas no acampamento

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 3-4 horas (take-off matutino)
Considerações: Mínimo de 4 pessoas.
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O que está à sua disposição:
• Um passeio de camelo para um acampamento beduíno
• Uma conversa com beduínos, um show de falcoaria, uma chance de se
aproximar dos cães de caça árabes e animais típicos de suas fazendas
• Um café da manhã tradicional, junto com espaços para o visitante aprender
a preparar pratos típicos
• Visita à Reserva de Conservação do Deserto de Dubai em um lendário Land
Rover dos anos 50

Dias de funcionamento: Diário exceto Domingos
Duração: 4-5 horas (take-off matutino)

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 5-6 horas (take-off vespertino)
Considerações: Saídas de Dubai. Valores adicionais são
aplicados nas saídas por outros emirados.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 6-7 horas (take-off vespertino)
Considerações: Saídas de Dubai. Valores adicionais são
aplicados nas saídas por outros emirados.
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NO DESERTO

Aventuras em Mleiha

Buggy nas Dunas

Experiência Privada de Falcoaria

Vilarejo Árabe (Abu Dhabi)

Desenterre tesouros de outras eras em um passeio histórico único em Mleiha,
Sharjah - onde você encontrará fósseis de 65 milhões de anos, formações
rochosas majestosas e restos da antiga civilização dos Emirati.

Esta é a aventura desértica de alta octanagem perfeita para os amantes da
emoção! Conduza o seu próprio bug para cima e para baixo nas encostas do
deserto e prepare-se para uma corrida cheia de adrenalina como nenhuma outra!

Por que apenas assistir os pássaros voando quando você mesmo pode voar?
Mergulhe na cultura Emirati aprendendo a tradicional arte da falcoaria.

Deixe o luxuoso esplendor árabe multiplicar a sua incrível experiência de safári
no deserto. Maravilhe-se com as paisagens esculpidas em propriedades no
deserto em Abu Dhabi.

O que está à sua disposição:
• Uma aventura de duas horas nas dunas de areia, até Camel Rock, uma
formação rochosa única que lembra a cabeça de um camelo
• Uma subida de 4WD até Fossil Rock
• Uma parada no Vale das Cavernas, um local da Idade da Pedra repleto de
fósseis
• Visita guiada a sítios arqueológicos pré-islâmicos

O que está à sua disposição:
• Seu próprio bug de 1500cc completo com equipamentos de segurança como
capacetes, cintos de segurança e bancos “bucket”
• Um briefing dos especialistas para garantir sua máxima segurança
• Parada obrigatória para fotos no deserto
• Água ilimitada
• Sandboarding

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 5-6 horas (take-off matutino/vespertino)
Considerações: Saídas de Dubai.
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Days of operation:
Duration:
code:
Dias deDress
funcionamento:
Diário
Remarks:
Duração: 3-4 horas (take-off matutino/vespertino)
Considerações: Motoristas devem ter habilitação válida. Entre
em contato para mais detalhes.

O que está à sua disposição:
• Uma sessão com o falcoeiro profissional Banyan Tree Al Wadi
• Uma discussão animada da história por trás desta arte que resistiu ao tempo
• Um espetacular show de falcoaria

Days of operation:
Duration:
Dias deDress
funcionamento:
code:
Disponível sob consulta
Duração: 5-6 horas (take-off matutino)
Remarks:
Considerações: Disponível apenas no período de 01 de
outubro – 15 de maio

O que está à sua disposição:
• Uma emocionante aventura de dunas
• Passeio de camelo e sandboarding
• Uma visita ao souk
• Tatuagem de Henna shows tradicionais ao vivo
• Um delicioso buffet variado com BBQ

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 5-6 horas
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.
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ESCAPADAS AR & MAR

Escapadas Ar & Mar
Mergulhe em incríveis aventuras a cada
instante.
Quando você está nos Emirados Árabes Unidos, o céu nunca é o limite.
Voe entre nuvens e aproveite as vistas panorâmicas da cidade.
Quando você pensa ter visto tudo em um voo tão sofisticado, nossa
variedade de cruzeiros e passeios de barco definitivamente o fará pensar
melhor. Sente-se, relaxe e aproveite a brisa do mar.
Preste atenção nos pontos abaixo, eles te ajudarão a navegar melhor por
essa seção:
•
Todos os voos estão sujeitos à disponibilidade e condições
climáticas.
•
Lembre-se de trazer seu passaporte para determinados
passeios.
•
Tenha prontos seus trajes de banho para determinadas
excursões onde você terá tempo para nadar.
•
Óculos de sol e chapéus são necessários para atividades
aquáticas.
•
Utilizamos os seguintes ícones para orientá-lo nesta seção:
Leve óculos
de sol e chapéu

Passaporte é
necessário

Trajes de
banho
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Sujeito às
condições
climáticas
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ESCAPADAS AR & MAR

Aventuras com Hidroavião

Yellow Boat

Aventura de Helicóptero

Voo de Balão com Falcoaria

Leve a sua aventura nos Emirados Árabes Unidos para alturas ainda maiores literalmente! Voe em um hidroavião e aproveite as vistas panorâmicas do país.

Passeie em um Yellow Boat nas águas de Dubai salpicadas com as maravilhas
arquitetônicas.

Entre em um helicóptero e desfrute de um espetacular passeio aéreo de Dubai –
coisa de cinema!

Subindo o mais alto que o tempo permitir em um balão de ar quente, aproveite
a vista dourada e deslumbrante dos Emirados Árabes Unidos e preste atenção
que você verá os falcões dividindo os céus com você!

Esta experiência possui:
• Um Cessna Caravan de nove lugares que leva você a uma emocionante
decolagem e pouso na água
• Um voo cênico de 20 ou 40 minutos que lhe dará uma vista aérea de tirar o
fôlego de Dubai e seus pontos famosos

Esta experiência possui:
• Três opções de visita guiada: um passeio de 90 minutos, 75 minutos ou 45
minutos, todos te levarão a conhecer os icônicos pontos de Dubai
• Barcos top de linha com motores de última geração e tripulados por uma equipe
qualificada
• Possibilidades de foto durante todo o passeio

Esta experiência possui:
• Um voo de helicóptero de tirar o fôlego em todos os pontos icônicos da
cidade, como Burj Al Arab, The Palm Jumeirah e Burj Khalifa, bem como as
novas mega construções em várias partes de Dubai
• Uma opção para experimentar um passeio aéreo noturno pela reluzente
paisagem urbana

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 20 minutos
Considerações: Saídas de Dubai, Abu Dhabi e Ras Al Khaimah.

Dias de funcionamento: Diário
Considerações: Mulheres em qualquer estágio de gravidez não
são permitidas a bordo. Crianças de 5-12 anos
devem pesar mais de 15kg para embarcar.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 12 ou 22 minutos (dependendo do itinerário*)
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.
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Esta experiência possui:
•
Um voo de uma hora de balão de ar quente pelo deserto
•
Um show de falcoaria que você pode desfrutar a 4.000 pés acima do nível do mar
•
Uma vista das montanhas do Hajj no Leste, a brilhante Dubai no Oeste e
as gigantes dunas do deserto
•
Um passeio em um Land Rover dos anos 50 pelo deserto, levando você a
um acampamento beduíno onde será servido um café da
manhã gourmet

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 1 hora de voo, sujeito às condições climáticas.
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.

*Entre em contato para mais detalhes sobre itinerários.
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ESCAPADAS AR & MAR

Cruzeiro pelas ilhas de Abu Dhabi

Musandam - Dibba

Caça aos Caranguejo

Pesca

Libere as velas e embarque em uma viagem que o levará por entre as águas e as
ilhas de areia branca de Abu Dhabi. Aproveite ao máximo essa oportunidade
relaxante para desfrutar da brisa do mar longe do burburinho da cidade.

Primeiro, acalme seu espírito de explorador com uma viagem panorâmica para
Omã. As montanhas acidentadas ao longo da estrada são apenas um prelúdio
para a beleza estonteante da natureza que você irá descobrir enquanto você faz
um cruzeiro pelas águas de Omã.

Você está tendo uma experiência extraordinária? Aproveite os encantos da costa
durante a noite e vá caçar caranguejos com a gente!

Todo dia é dia de pescaria nos Emirados Árabes Unidos, onde a temporada de pesca
corre durante todo o ano. Venha criar sua história de pescador conosco!

Esta experiência possui:
• Uma sessão noturna de caça de caranguejo
• Um delicioso banquete – com muito caranguejo
• Tempo para relaxar no clube que possui uma jacuzzi, uma piscina e um bar

Esta experiência possui:
• Um passeio com pesca pelo Golfo Arábico, um excelente campo de caça de
peixes de todos os tamanhos
• Uma oportunidade relaxante para descansar com a brisa do mar longe do
burburinho da cidade
• Traslados sem complicações de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman

Esta experiência possui:
• Um cruzeiro a bordo de um iate de vela
• Paradas programadas nas ilhas, onde você pode nadar em águas claras e
frescas e descansar na areia das praias
• Lanches e refrescos durante todo o cruzeiro

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 2-3 horas
Considerações: Saídas de Abu Dhabi.
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Esta experiência possui:
• Um cruzeiro de um dia em Dibba a bordo de um dhow omani de dois andares
• Um almoço delicioso servido com refrescos e frutas ilimitadas
• Possibilidades de snorkeling nas águas calmas de Omã. Será oferecido
equipamento de mergulho e toalhas.
• Chuveiros a bordo e sistema de som

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.

Dias de funcionamento: Disponível sob consulta e disponibilidade
Duração: 3-4 horas
Considerações: Custos adicionais podem ser aplicados no
consumo de bebidas.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 4 horas
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.
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SABORES & PASSEIOS

Sabores & Passeios
Alimente sua fome de descobertas.
Alguns dizem que o caminho para o coração de um viajante é pelo
estômago. Se esse for o caso para você, bem, você veio ao lugar certo.
Nos Emirados Árabes Unidos, comer é uma experiência levada a sério.
Do generoso buffet tradicional até um jantar íntimo em um navio de
cruzeiro, toda aventura gastronômica será lembrada pelos próximos
anos. Nós também temos algumas oportunidades que incluem sessões
de Cooking 101 com chefs de primeira linha dos restaurantes estrelados!
Preste atenção nos pontos abaixo, eles te ajudarão a navegar melhor por
essa seção:
•
Os hóspedes abaixo de 21 anos não são permitidos em bares e
locais que servem bebidas alcoólicas.
•
As refeições apenas incluem a comida, a menos que indicado
de outra forma.
•
O consumo de bebidas deve ser pago no local.
•
Aqui estão alguns ícones para guiá-lo nesta seção:
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Almoço

Jantar

Almoço
ou jantar

Comida apenas;
bebida não
incluída

Apenas para
pessoas com 21
anos ou mais

Smart /
Casual

Confortável /
Casual

Proibido
bermudas e
jeans

Proibido
sandálias
abertas e tênis
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SABORES & PASSEIOS

Jantar Árabe no Qasr Al Sultan

Chá da Tarde no Hotel Armani

Cruzeiro Bateaux Dubai Creek

Cruzeiro Dhow

Viva como um sultão na hora do jantar no Qasr Al Sultan, um novo local no
deserto que promete ser uma grande experiência no mundo árabe. Seja um
convidado real no palácio em uma noite de cultura, natureza e boa comida nas
terras árabes.

Dê um toque de classe à sua viagem com uma experiência de chá da tarde no
elegante Armani / Lounge. Delicie-se com uma seleção deliciosa de sanduíches
leves, bolos e uma variedade de biscoitos servidos com conservas caseiras,
juntamente com a sua escolha de café ou chá.

Existem mil e uma maneiras de se fazer uma refeição em Dubai. Uma das mais
especiais é a experiência gastronômica a bordo do Bateaux Dubai, um barco de
cruzeiro envolto em vidro com jantar que navega ao longo de Dubai Creek. Com a sua
iluminação atmosférica e vibe elegante, é o local perfeito para eventos e ocasiões
especiais.

Reserve um tempo para um jantar mágico em um barco de madeira tradicional,
todo adornado na linda cultura árabe. Compartilhe a noite com seus entes
queridos enquanto você navega entre as vias navegáveis de Dubai, passando
pelos pontos icônicos da cidade sob o céu iluminado pela lua.

Este pacote de jantar possui:
• Uma calorosa recepção em um Majlis, com um café quentinho e tâmaras
• Um bazar de comida único para o jantar, com estações de cozinha
• Uma experiência exótica no souk
• Shows culturais ao vivo com dançarinas do ventre, dhabka, cantores árabes
e um show de “tanoura”, folclore local e um
show de músicas beduínas

Este pacote de chá apresenta:
• Chá da tarde no Armani / Lounge com um menu que mistura sabores
ingleses com a inspiração italiana
• Ou chá ou café, juntamente com uma deliciosa variedade de comidas
• A opção de adicionar uma taça de espumante para terminar o dia

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 4 horas
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.

42

Dias de funcionamento: Diário (15h-18h)
Duração: 2 horas
Considerações: Traslados estão disponíveis com um custo extra.
Custo extra também se aplica ao espumante.

Esta opção de jantar possui:
• Um jantar à la carte completo
• Entretenimento ao vivo
• Uma extensa seleção de bebidas
• Traslados até o hotel

Dias de funcionamento: Diário (noturno)
Duração: 2 horas e 30 minutos (20h30-23h)
Considerações: Mínimo de 2 pessoas. Saídas de Dubai, Sharjah,
Ajman & Ras Al Khaimah.

Este pacote de jantar possui:
• Um cruzeiro fascinante ao longo de um destino de sua preferência: o novo
Dubai Water Canal, o histórico Dubai Creek ou o cosmopolita distrito de
Dubai Marina
• Jantar delicioso, completo com bebidas
• Traslados desde| até o hotel

Dias de funcionamento: Diário (noturno)
Duração: 2 horas
Considerações: Saídas de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah & Ajman.
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SABORES & PASSEIOS

Jantar no Bab Al Shams
Viva um sonho árabe na hora do jantar em uma propriedade de cinco estrelas
incrustada nas dunas de areia de Dubai. Desfrute de um delicioso buffet de jantar
no Restaurante Bab Al Shams’ Al Hadheerah, o primeiro restaurante tradicional
do deserto ao ar livre da região.
Este pacote de jantar possui:
• Cozinha árabe étnica
• Estações de cozinha
• Entretenimento cultural
• Oportunidades de passeios de cavalo e camelo

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 4 horas
Considerações: Mínimo de 2 pessoas. Saídas de Dubai,
Sharjah & Ajman.
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Experiência Gastronômica no
Burj Al Arab
Por que se contentar com uma foto ao lado do icônico Burj Al Arab quando você
pode desfrutar de uma refeição luxuosa dentro de suas grandiosas instalações?
Experimente da melhor hospitalidade árabe e rodeie-se de puro esplendor ao
jantar neste hotel de sete estrelas.
Este pacote de jantar possui:
• Cozinha árabe e internacional de primeira linha para almoço ou jantar
• A oportunidade perfeita para relaxar enquanto desfruta da vista incrível do
Golfo Árabe
• Traslados até o hotel

Dias de funcionamento: Diário sob consulta
Duração: 2 horas (almoço/jantar)
Considerações: Saídas de todos os emirados.

Experiências Culinárias

Coquetelaria

Chamando todos os amantes de comida e entusiastas gastronômicos! Delicie-se
com experiências culinárias e 101 aulas trazidas por chefs de alto nível em
restaurantes mundialmente famosos em Dubai.

Aprenda a arte da coquetelaria criando as bebidas de assinatura diretamente
com os bartenders especializados da FAI, um elegante lounge no coração de
Dubai.

Esta experiência possui:
• A oportunidade de fazer massas frescas a partir do zero ou aprender o ritual
de montar o melhor sushi
• Aulas de culinária realizadas nas instalações do restaurante principal, seja no
Jamie’s Italian no Jumeirah Beach Hotel ou no Nobu no Atlantis, The Palm
• Fornecimento de todas as matérias-primas e ferramentas de cozinha,
juntamente com um presente para levar de lembrança

Esta experiência possui:
• Uma demonstração das técnicas adequadas para misturar os melhores
drinks da cidade
• Uma experiência prática com as técnicas dos profissionais
• O sabor das bebidas que você mesmo fez (a melhor parte!)
• Como paisagem a Fonte de Dubai e o Burj Khalifa

Dias de funcionamento: Sob consulta
Duração: 1-2 horas
Considerações: Aulas no Nobu são realizadas no período vespertino,

enquanto as aulas no Jamie’s Italian são realizadas no
período matutivo.

Dias de funcionamento: Sob consulta
Duração: 1-2 horas
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.
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VIAGENS & ESPORTES

Viagens & Esportes
Atreva-se a fazer algo novo.
Esta seção é para qualquer um que esteja buscando passeios incríveis e
emocionantes aventuras off-road. Há muito mais que os Emirados Árabes
Unidos podem oferecer do que você imagina. Os arranha-céus e as
maravilhas arquitetônicas são apenas uma grande introdução aos outros
tesouros do país. Cânions, montanhas acidentadas e dunas de areia em
ambos os lados da estrada certamente transformarão a sua experiência.
Lembre-se, estas não são as roadtrips habituais. Aqui temos passeios
que irão permitir que você explore o país como nos seus sonhos: em
uma moto Harley Davidson até o clássico Bentley!
Preste atenção nos pontos abaixo, eles te ajudarão a navegar melhor
por essa seção:
•
Vários passeios estão disponíveis para Harley Davidson, city
bike e de Bentley. Você pode consultar nossos representantes a
qualquer momento.
•
Os equipamentos de segurança estão incluídos nos passeios
que os exigem, como em passeios de moto.
•
Os limites de idade estão em vigor para algumas aventuras
mais difíceis.
•
Aqui estão os ícones para orientá-lo nesta seção:
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Itens de
segurança
incluídos

Opções de
tours
disponíveis

Habilitação é
necessária

Passaporte é
necessário

Leve seu
óculos de sol
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VIAGENS & ESPORTES

A Zipline mais longa do mundo

Tour de Harley Davidson

Passeio de Bentley

Viagem a Musandam (4WD)

Tome um chute de adrenalina e voe pelo céu com a tirolesa que bate recordes em
Ras Al Khaimah!

Feche bem a jaqueta de couro e vá para bem longe das cidades movimentadas
até as montanhas rochosas - no seu sonho de viagem com uma Harley Davidson!

Rodar a cidade de Dubai em um dos mais clássicos e queridos carros do mundo,
um Bentley vintage.

Junte-se a nós na mais incrível viagem que atravessa a fronteira entre os Emirados
Árabes Unidos e Omã. Prepare-se para os cenários sem deixar o queixo caído
pelo caminho.

Certificado pelo Guinness Book of World Records como a tirolesa mais longa do
mundo, o Jebel Jais Flight mede 2,83 quilómetros e decola do pico mais alto dos
Emirados Árabes Unidos, a 1.680 metros acima do nível do mar. Como a linha
atravessa o abismo da montanha Jebel Jais, terá a garantia de apreciar majestosas
vistas ao redor.

Esta experiência possui:
• Aluguel de uma moto Harley Davidson de sua escolha; os custos da gasolina
estão incluídos
• Uma visita guiada com deslumbrantes paisagens e cenários em todos os sete
Emirados
• Uma opção para ir como passageiro
• Um delicioso almoço em um restaurante ou hotel de primeira linha
• Fotos e vídeos da aventura

Esta experiência possui:
• Um passeio pelos principais pontos de Dubai a bordo de um Bentley S3 –
1965 – com motorista
• Passeios turísticos pela cidade, incluindo o Burj Khalifa, a Marina de Dubai,
o Atlantis The Palm, o Burj Al Arab e a Mesquita de Jumeirah
• Oportunidades de fotografia únicas com você como passageiro de um
Bentley e os icônicos pontos turísticos da cidade em segundo plano

Definitivamente uma experiência obrigatória para os aventureiros e viciados em
adrenalina, esta experiência estará disponível em breve para reserva.

Esta experiência possui:
• Traslados 4WD de volta dos Emirados Árabes Unidos até Musandam-Dibba
em Omã
• Uma aventura off-road no Wadi Khab Al Shamsi em Musandam
• Almoço em um restaurante local
• Paradas para fotos durante todo o passeio e uma breve visita a uma fazenda
de camelos local no caminho de volta para os Emirados Árabes Unidos

NOVA AVENTURA

Observação: Entre em contato com nossos representantes
para verificar a disponibilidade durante sua
estadia nos Emirados Árabes Unidos.
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Dias de funcionamento: Sob consulta
Duração: 7-8 horas
Considerações: Mínimo de 2 pessoas. Não indicado para crianças
menores de 14 anos.

Dias de funcionamento: Sob consulta
Duração: 4-5 horas
Considerações: Mínimo de 2 pessoas. Esse tour pode ser
montado de acordo com as suas preferências.

Dias de funcionamento: Segundas e Quartas
Duração: 4-5 horas
Considerações: Mínimo de 2 pessoas. Saídas de todos os
emirados exceto Abu Dhabi.
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VIAGENS & ESPORTES

Tiro

Equitação

Dirija um Ferrari 458 GT

Experiência F1™

Se você é experiente ou um absoluto iniciante que nunca disparou um tiro, Al
Forsan International Sports Resort oferece as melhores instalações para você
aproveitar a arte misturada com o esporte que é o tiro ao alvo.

Adaptado tanto para o amante de cavalos como para o viajante curioso, este
passeio permite que você experimente a tradicional cultura equestre do país,
juntamente com a rica herança que essa tradição traz.

A lendária Ferrari 458 GT chegou aqui - e está pronta para realizar o sonho de
todo amante do automobilismo.

Sinta a febre de Grand Prix e corrida nas pistas de Fórmula 1 ™ do Yas Marina
Circuit!

Esta experiência possui:
• Uma chance para você dominar sua empunhadura e testar sua mira nas
cabines de tiro de 25 e 50 metros do resort.
• Um total de 18 discos esportivos de argila com uma variedade de armadilhas
e desafios em todos os níveis

Esta experiência possui:
• Um passeio pelos estábulos de primeiro mundo do resort
• Uma oportunidade de chegar perto de cavalos campeões
• Uma aula de montaria de 45 minutos

Esta experiência possui:
• A chance de conduzir a Ferrari 458 GT a uma velocidade máxima de 320
km/h enquanto corre pela mais longa linha reta do circuito Abu Dhabi
Formula One®
• Sessões informativas sobre segurança e sobre o seu desempenho
• Um USB com uma gravação do seu desempenho

Esta experiência possui:
• A experiência de vida ao pilotar um carro de corrida e ser um motorista F1 ™
por um dia
• Vistas cativantes da Marina, do Ferrari World e do Yas Hotel durante todo o
passeio
• Uma visita às garagens e uma das exclusivas vilas F1 ™ Team

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 50 disparos
Considerações: Mínimo de 2 pessoas.
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Dias de funcionamento: Diário
Duração: 2 horas
Considerações: Mínimo de 6 pessoas.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 15-20 minutos
Considerações: Motoristas devem ter no mínimo 18 anos.

Dias de funcionamento: Diário sob consulta
Duração: 90 minutos

51

SEU LUGAR FELIZ

Seu lugar feliz
A diversão não tem idade.
Os Emirados Árabes Unidos estão repletos de algumas das melhores
atrações do mundo: parques de diversões, parques aquáticos, hubs
de jogos de realidade virtual - nós temos tudo isso e um pouco mais.
Você pode encontrar seu lugar dos sonhos aqui, o lugar que estará
cheio de todas as maravilhas que irão fazer seu coração bater mais
forte. Perfeito para famílias, crianças e crianças de coração, esta lista
de lugares dos sonhos é diversificada e bem organizada. De esportes
motorizados de alta octanagem e passeios cheios de adrenalina até
uma viagem educacional em uma floresta próxima, você é quem
escolhe.
Preste atenção nos pontos abaixo, eles te ajudarão a navegar melhor
por essa seção:
•
Nós fornecemos apenas os ingressos de entrada para as
atrações desta seção.
•
Os traslados até o seu hotel podem ser solicitados por um custo
adicional.
•
Preços para crianças aplicam-se a várias atrações. Toda atração,
no entanto, tem sua própria política de preços, dependendo da
idade ou altura. Consulte nosso representante para saber mais
sobre os detalhes.
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SEU LUGAR FELIZ

City Walk | Onde a cidade se encontra
Experimente o estilo de vida dinâmico e urbano de Dubai,
o destino que tem de um tudo para todos: opções
gastronômicas gourmet, lojas de luxo, outlets, cinemas
acolhedores e espaços de lazer para crianças e crianças
de coração.

Hub Zero | Para gamers & geeks

City Walk é o lar de três das novas atrações populares
de Dubai que foram projetadas para ser a melhor
opção de diversão em família. Se você está pronto para
uma batalha virtual ou você só quer um passeio
relaxante, este é um lugar para você.

Green Planet | Para os curiosos & amantes de Trouxemos os personagens de TV favoritos de seus filhos
para a vida real! Na Mattel Play! Town Cidade, Barne™,
animais

HUB ZERO
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O primeiro parque temático de jogos de imersão da região,
o Hub Zero é o paraíso dos gamers. Basta imaginar os
videogames mais famosos recriados no mundo real e em
arenas de realidade virtual de última geração!

Uma floresta tropical cheia de vida cheia no meio da cidade,
o Green Planet é um “biodome” que leva você a uma
viagem pela natureza que você não esquecerá. Nesta selva

GREEN PLANET

encantada, você estará na companhia de mais de 3.000
plantas e animais. A maioria das espécies, especialmente as
aves, estão vagando livremente pelo domo!

Mattel Play! Town | Para os pequenos
sonhadores

City Walk e suas atrações estão
disponíveis diariamente.
Tickets para o Hub Zero, o
Green Planet e o Mattel Play!
Town são vendidos
separadamente.
Traslados até o City Walk estão
disponíveis sob consulta e com
custos adicionais.

Days of operation:
Duration:

Thomas & Amigos, Angelina Ballerina, Fireman Sam e
Bob o construtor, todos juntos para os pequenos se
divertirem, tornando seus sonhos realidade!

MATTEL PLAY! TOWN

©2016 Lyons Partnership, L.P.
©2016 Mattel Inc. All rights reserved 2017
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SEU LUGAR FELIZ

IMG Worlds of Adventure

Parque Aquático Yas Waterworld

O maior parque temático indoor do mundo, o IMG Worlds of Adventure
reúne seus personagens favoritos da Marvel e os personagens da Cartoon
Network, juntamente com um rebanho de dinossauros, tudo em um só
lugar!

Inspirado no patrimônio cultural Emirados Árabes Unidos que é o
mergulho atrás das pérolas, Yas Waterworld tem atraído multidões de
viajantes e recebendo elogios de todo os cantos do mundo por suas
atrações.

Por que você deve visitar IMG Worlds of Adventure:
• Ajude os Vingadores a salvar o dia na Marvel Adventure Zone!
Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro, Thor e o restante dos heróis
estão prontos para as aventuras.
• Ninguém é velho demais para ver as estrelas da Cartoon Network.
Estamos falando sobre as Meninas Superpoderosas, Ben10, Lazytown,
Hora da Aventura e muito mais!
• Volte para a era jurássica e ouça o rugido dos dinossauros no Vale
Perdido.
• De atrações interativas para lojas e restaurantes, o IMG Boulevard
oferece mais essa opção de diversão

Por que você deve visitar Yas Waterworld na Yas Island, Abu Dhabi:
• Tem mais de 40 tobogãs e atrações que se adequarão às suas
preferências de emoção, desde uma explosão de adrenalina até um
passeio relaxante.
• Embarque no Dawwama, o primeiro e maior sistema de tobogãs
hidro magnéticos.
• Desfrute de um passeio selvagem no Bandit Bomber, a primeira e
maior montanha-russa suspensa do mundo.
• Deslize para em um labirinto de túneis Slither’s Slides.
• Vivencie a história dos Emirati em uma experiência única de mergulho
atrás de pérolas em um tanque subaquático.
• Aproveite as promoções Ladies’ Night e Ladies’ Day do parque
aquático e se divirta com o seu clube da Luluzinha! Durante esses
dias, o Yas Waterworld está aberto exclusivamente para as mulheres.
Os horários variam, então é melhor entrar em contato com nossos
representantes para obter mais detalhes.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro
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Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro
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SEU LUGAR FELIZ

Parque Aquático Wild Wadi

Wadi Adventures Al Ain

Parque Aquático Aquaventure

The Lost Chambers

Situado em frente ao icônico Burj Al Arab e ao lado do mundialmente famoso
Jumeirah Beach Hotel, o Wild Wadi Waterpark oferece a melhor diversão aquática
para toda a família.

A primeira estação de rafting, caiaque e surf feita pelo homem no Oriente Médio,
Wadi Adventure é onde os entusiastas de esportes aquáticos podem ter sua dose
de emoção!

Localizado dentro do Atlantis, The Palm 5* abriga alguns dos tobogãs mais
criativos do mundo, Aquaventure Waterpark é um destino perfeito para um dia
de diversão em família.

Reviva o mundo perdido da Atlântida e vá por um labirinto de câmaras com
temas elaborados, cheias de criaturas subaquáticas exóticas e coloridas.

Por que você deve visitar Wild Wadi Waterpark em Jumeirah:
• Aproveite o dia e não perca nenhuma das 30 fantásticas atrações.
• Sinta a emoção do Wipeout Flowrider, ondas para nenhum surfista colocar
defeito.
• Mergulhe na Breaker’s Bay, a maior piscina de ondas do Oriente Médio.

Por que você deve visitar Wadi Adventure em Al Ain:
• Tem os canais de água doce mais longos do mundo e a maior piscina de surf,
perfeita para iniciantes e surfistas experientes.
• Conquiste as alturas com a pista de obstáculos aéreos, uma linha de tirolesa,
uma parede de escalada e um balanço gigante.
• Passeie na piscina que atende toda a família, aquecida no inverno e fria no
verão.

Por que você deve visitar Aquaventure Waterpark:
• Uma série de tobogãs e aventuras, como o Tower of Poseidon e o Tower of
Neptune, que o levará até o limite!
• Supere seus medos e vá ao Leap of Faith, onde você será derrubado em um
tobogã de nove andares que o levará a um túnel transparente dentro de uma
lagoa cheia de tubarões.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro
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Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro

Por que você deve visitar o The Lost Chambers em Atlantis, The Palm:
• Uma quantidade notável de vida marinha, artefatos perdidos há muito
tempo definitivamente completarão o seu dia com um pouco mais de
aventura!
• Encante-se com mais de 20 exposições marinhas com criaturas como
piranhas, águas-vivas, cavalos marinhos e muito mais.
• Vá até os bastidores e descubra o que é preciso para ser um especialista em
animais marinhos no The Lost Chambers.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: 1-2 horas
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Ski Dubai

Dolphinarium

SEGA Republic

Kidzania

Quem disse que não seria possível fazer anjos da neve e participar de uma guerra
de bola de neve em Dubai? Vá ao Ski Dubai e satisfaça sua saudade do inverno
em qualquer época do ano!

Prepare-se para se surpreender com a graça que um grupo de golfinhos pode se
mover nas águas e como as focas brincalhonas podem cantar, fazer malabarismos
e até pintar!

Com seus passeios com ação e jogos interativos, a SEGA Republic agita a sua
viagem de compras no The Dubai Mall.

Deixe as crianças serem o que desejarem na fenomenal cidade infantil de
Kidzania que tem corrido o mundo com sua fama.

Por que você deve visitar Ski Dubai no Mall of the Emirates:
• A primeira estância de esqui indoor da região, Ski Dubai, permite esquiar,
praticar snowboard e bobsled*, e fazer tudo o que quiser durante um inverno
cheio de neve!
• Conheça e brinque com seus pinguins residentes!
• Vestimentas de inverno serão fornecidas.

Por que você deve ver a Dolphin & Seal Extravaganza:
• Reserve na sua agenda às 18h o Illusion Show com um mestre ilusionista
que o deixará perplexo com seus truques, escapadas emocionantes e
espetáculo laser!
• Deixe o seu lugar na audiência e aproveite a chance de tocar, beijar e até
mesmo nadar com os golfinhos!

Por que você deve visitar a SEGA Republic:
• O parque temático indoor de 76 mil metros quadrados possui 15 atrações
emocionantes e mais de 170 jogos, desde simuladores de movimento até
experiências virtuais de alta tecnologia.
• Balance, gire, torça e vire com o passeio de Robotnik que o gira 360 graus
com rotações rápidas.
• Desça no mais alto tobogã interno do Oriente Médio!

Por que você deve visitar o Kidzania no Dubai Mall:
• Seus filhos podem escolher entre mais de 80 papéis que eles gostariam de
desempenhar - do policial ao médico até o chef, eles decidem!
• Mais de 60 estabelecimentos foram construídos em escala para os pequenos.
Com certeza, o céu é o limite para a diversão e oportunidades de aprendizado.
• Com as ruas pavimentadas, prédios, veículos e economia com sua própria
moeda, Kidzania - Dubai, é onde brincar de faz de conta nunca foi tão real!

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro
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Dias de funcionamento: Diário
Duração: Half-day

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro
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Saga World
Embarque em uma viagem de descoberta e explore os tesouros no Saga
World, onde experiências vibrantes e estimulantes despertam seus
sentidos. Delicie-se com uma extravagância de cultura, gastronomia,
música, moda e estilo de vida.

Hop On - Hop Off

Jebel Jais Picnic

Veja os pontos principais, tantos quantos forem possíveis, e salte a bordo do
ônibus vermelho de dois andares projetado para lhe proporcionar as melhores
vistas da cidade!

O que você faz quando você está no ponto mais alto da montanha dos Emirados
Árabes Unidos? Simples, espalhe uma toalha de piquenique e coma uma boa
comida em meio à magnífica vista para a montanha - definitivamente uma
experiência inesquecível com familiares e amigos.

Por que você deve ir em um Hop On-Hop Off Tour:
• Os passeios de ônibus hop-on, hop-off têm cinco rotas e mais de 45 paradas; seu
dia estará cheio de lugares a conhecer!
• Os comentários de áudio estão disponíveis em 13 idiomas.
• Você não perderia as principais atrações, já que o ônibus vai passar pelo Burj
Khalifa, Atlantis the Palm, Dubai Mall, Burj Al Arab, Souk Madinat e Gold Souk,
entre outros.

Dias de funcionamento: Diário
Duração: Dia inteiro
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Por que você deve fazer um piquenique em Jebel Jais:
• Esta experiência proporciona um piquenique com a sua escolha de bebida
que vai do champanhe, vinho e bebidas não alcoólicas.
• Você se apaixonará pelo destino com este passeio cênico até as montanhas.
• Aproveite as inúmeras oportunidades de fotografia com os melhores ângulos
da natureza.

Dias de funcionamento: Diário exceto Sextas
Duração: 4 horas (11h-15h)
Considerações: Mínimo de 2 pessoas. Lembre-se de levar
usar roupas quentes durante o inverno.

Por que você deve visitar Saga World:
• Compre as melhores joias e relógios da cidade. Precisão e arte se
combinam para criar obras-primas. Exclusivo e bonito.
• Seja hipnotizado pelas deslumbrantes coleções de moda e arte
inspiradas por tendências modernas de uma herança vibrante.
• Aproveite ao máximo essa viagem cultural e experimente da
gastronomia Emirati, ouça música tradicional, sinta-se em casa e
melhore a sua experiência.
Miraj Abu Dhabi
A busca humana pela excelência deu origem à própria civilização quando
a vida e a beleza da criação foram imortalizadas na forma de arte. O
Museu apresenta uma exposição de arte, tradições, estilo de vida e
cultura do povo do Império Islâmico.

Dias de funcionamento: Diário | 9h – 19h
Considerações: Vestimentas conservadoras são necessárias;

ombros e joelhos devem estar cobertos. Proibido
fumar. Proibido animais. Demonstrações públicas
de afeto são proibidas.
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@MEG

DUBAI, EAU (ESCRITÓRIO PRINCIPAL)

ABU DHABI, EAU

P.O. Box 25488 Dubai
3rd Floor, Al Barsha Boutique Bldg.
Al Barsha 1
T +971 4 450 4450
F +971 4 450 4451
info@desertadventures.ae

P.O. Box 45377 Abu Dhabi
2nd Floor, Global Heritage Property
Business Centre, Hamdan Bin Mohammed St
T +971 2 556 6155
F +971 2 556 6955
info@desertadventures.ae

MUSCAT, OMAN

AMMAN, JORDÂNIA

P.O. Box 809 Muscat
Way 3054, Villa 4321
Al Khawair, Shatti Al Qurum, Al Sarooj St
T +968 2469 1300
F +968 2460 1300
info.oman@desertadventures.com

P.O. Box 3688 Amman
5th Floor, Bassam Abbasi Bldg. 142
Mecca Street
T +962 6 551 1755
F +962 6 551 1781
info.jordan@desertadventures.com

