Jewel of the Seas
De 23 Fevereiro a 03 Março 2020

23 DE FEVEREIRO 2020 – FAFE | PORTO | DUBAI
Partida de Fafe às 16H00 em direção ao aeroporto, partida no voo EK198 às 19H40 locais com chegada prevista ao
aeroporto do Dubai às 07H35 24 Fevereiro.
24 FEVEREIRO 2020 – DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
Formalidades de desembarque, e transfere para o cais de Dubai. Embarque no navio Jewel of the seas.
25 FEVEREIRO 2020 - DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
Após pequeno-almoço, City tour Dubai tradicional.
Dubai é uma mistura única do velho e novo. Veja as suas realizações
imponentes da engenharia e arquitetura moderna. Um forte do século XVIII,
bairros históricos de pedra coral, casas e souks preservam as tradições árabes e
o seu património.
Partida no dia 25 fevereiro às 17H00 locais.
26 FEVEREIRO 2020 – KHASAB
Chegada às 07H00. Na costa de Musandam Oman off, apenas para o
nordeste de Dubai, localiza-se a encantadora cidade de Khasab. Descubra o
último marco dos colonistas portugueses deixado para trás, e aproveite o sol
nas margens cintilantes do Estreito de Hormuz. Partida às 17H00.
27 FEVEREIRO 2020 – MUSCAT (OMAN)
Chegada às 09H00 locais. Ao desembarcar em Mascate, a capital de Omã, no seu cruzeiro MSC a Dubai, Abu Dhabi
e Índia estará a entrar numa das cidades mais antigas do Médio Oriente. Era dali que o incenso era expedido para a
Grécia e para Roma logo a partir do século II.
presentemente, ainda é possível encontrar vestígios do seu passado glorioso
no centro histórico onde, até finais do século passado, os portões que
separavam os diversos bairros eram fechados três horas após o amanhecer.
Muttrah, o centro histórico de comércio e atividades da capital, que avistará
do navio, é uma das zonas mais curiosas e bem preservadas do centro da
cidade.
Siga pela estrada ao largo do mar até à parte antiga da cidade de Mascate
onde, há aproximadamente 200 anos, o antecessor do atual chefe de Estado construiu o Palácio Al Alam (Palácio da
Bandeira), restaurado na década de setenta e que se tornou na residência oficial do sultão. Trata-se de um belo
exemplo da arquitetura árabe contemporânea, situado no centro da zona de Muscat que ainda está cercada pelas
muralhas do século XVII.
Nas proximidades, no bairro de Bawshar, encontrará a Grande Mesquita do Sultão Qabus Partida às 19H00 locais.
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28 FEVEREIRO 2020 – NAVEGAÇÃO
Dia inteiramente livre para desfrutar de tudo que o Jewel of the Seas lhe pode oferecer. Você encontrará, além de
nossa tradicional hospitalidade, atrativos únicos num cruzeiro marítimo, como, discotecas, minigolfe, casino, boutiques,
teatro, entre muitas outras diversões
29 FEVEREIRO 2020 – ABU DHABI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
Chegada às 08H00. Após pequeno-almoço, City Tour a Abu Dhabi. A capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dabi,
oferece um contraste curioso em relação ao seu vizinho despreocupado, Dubai, a pouco mais de uma hora de distância
ao longo da costa.
Entre as principais atracões dos seus cruzeiros nos Emirados e Omã a Abu Dabi,
nos Emira dos Árabes Unidos, incluem o extravagante hotel Emirates Palace e
a ainda mais espetacular Mesquita do Xeque Zayed, ao passo que as várias
atracões da Yas Island, a ilha onde se encontra o enorme parque de diversões
Ferrari World, estão mesmo ao virar da esquina. a imponente Mesquita do
Xeque Zayed domina toda a paisagem ao redor da cidade, o seu conjunto
branco-neve de domos e minaretes, visível a quilómetros de distância, constitui
um símbolo extraordinário do orgulho islâmico à entrada da capital dos Emirados Árabes Unido, É uma das duas únicas
mesquitas dos EAU abertas a não muçulmanos. Partida às 20H00.
01 DE MARÇO 2020 – SIR BANI YAS IS (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
Chegada às 08H00. A ilha Sir Bani Yas é uma paragem encantadora. Logo perceberá que esta ilha nada tem que ver
com o progresso hipertecnológico que o surpreenderá na sua viagem à capital, Abu Dhabi.
Em Sir Bani Yas, à semelhança das ilhas de Dalma e das seis vizinhas Ilhas
Discovery foi criada uma enorme reserva natural para as espécies em perigo
de extinção, tanto da Península Arábica quanto de África.
Sobretudo em Sir Bani Yas terá oportunidade de observar animais raros dentro
de uma área protegida na qual a maioria dos animais (incluindo girafas,
flamingos e chitas, entre outros) vive em liberdade.
E para quem opta por descontrair, as praias e as comodidades que esta ilha
oferece, na qual a sustentabilidade é uma prioridade, são uma garantia de que passará um dia de lazer
inesquecível. Partida às 17H00 locais.
DIA 02 MARÇO 2020 – DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
Chegada às 06H00 locais. Desembarque e city tour Dubai Moderno, transfer
para o Hotel Holiday Inn Bur Dubai 4* ou similar. Instalação no hotel.
Pelas 18H00 saída para um passeio noturno, incluindo a subida ao Burj khalifa,
maior arranha-céus do mundo, 830m de altura.
DIA 03 MARÇO 2020 – DUBAI | PORTO | FAFE
Pequeno-almoço no hotel, entrega do quarto, Transfer para o aeroporto do Dubai, Partida no voo EK197 às 09H20
locais, chegada prevista ao aeroporto do Porto às 13H30 locais. Formalidades de desembarque. Viagem de regresso
até Fafe.

Preço P/Pessoa Cabine Interior …………………………….………………….. 1695.00€
Preço P/Pessoa Cabine Exterior ………………………………………………… 1880.00€
Preço P/Pessoa Cabine Exterior C/ varanda ………….…………………… 2195.00€
.
•

INCLUI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocarro Fafe/Aeroporto/Fafe;
Passagem aérea Porto/Dubai/Porto;
Transfer aeroporto/cais/hotel/aeroporto;
7 noites Cruzeiro em cabine escolhida em Pensão Completa;
½ Dia City City Tour Dubai Tradicional;
½ Dia City Tour Abu Dhabi;
½ DIa City Tour Dubai Moderno;
Visita noturna Burj Khalifa;
1 noite Hotel 4*em meia-pensão;

•

Taxas de embarque;
Seguro de viagem.

EXCLUI:
•
•
•
•
•

Gratificações e taxas locais;
Bebidas;
Excursões em terra (Exceto Abu Dhabi);
Extras de carácter pessoal;
Tudo o que não estiver mencionado no programa;
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