
MODERN CITY TOURS • CULTURAL EXPERIENCES • WORLD-CLASS 
ATTRACTIONS • DESERT SAFARIS • & MORE ADVENTURES TO BE 

DISCOVERED INSIDE!

TOURIST GUIDE TO THE UAE



Uma viagem de relaxamento, diversão e emoção!

Bem-vindo a um lugar onde pessoas de todos os 
cantos do mundo convergem – os Emirados 
Árabes Unidos (EAU).

Rico em herança cultural e tradição, os Emirados 
Árabes Unidos rapidamente transformaram suas 
terras desertas outrora vazias em um destino de 
férias procurado, repleto de atrações 
emocionantes e experiências distintas.

De acomodações bem equipadas em hotéis e 
passeios turísticos instigantes que mostram o 
esplendor natural e a cultura intrigante dos 
Emirados Árabes Unidos a parques temáticos 
repletos de diversão e atividades no deserto, 
compras de barganha e experiências luxuosas de 
restaurantes - tudo isso tornou o país um país 
favorito e procurado tanto para viajantes a lazer 
quanto para negócios durante todo o ano.

Para tornar a sua estadia tão memorável quanto 
você gotaria, nós da Desert Adventures, a empresa 
líder em gerenciamento de destinos na região, 
aproveitamos ao máximo o que os Emirados 
Árabes Unidos têm reservado. Assim, reunimos 
algumas das opções mais seletas que certamente 
farão valer cada minuto da sua visita.

Navegue por este guia e saiba mais sobre toda a 
diversão e emoção que você definitivamente não 
gostaria de perder. Aproveite ao máximo sua 
viagem entrando em contato com nossos 
especialistas e representantes locais. Teremos o 
maior prazer em ajudá-lo a tornar a sua estadia 
verdadeiramente memorável. Enquanto isso, 
continue virando as páginas e tenha uma 
experiência única!

Aqui está desejando-lhe uma estadia inesquecível 
em nosso deserto cheio de aventuras!



O que você precisa saber
A Desert Adventures tem como objetivo fornecer a 
você uma série de oportunidades para você 
aproveitar cada momento de sua estadia nos 
Emirados Árabes Unidos.  Além de oferecer a você a 
melhor seleção de passeios e experiências divertidas 
e emocionantes, compilamos informações 
importantes que certamente ajudarão você a 
entender melhor este lugar maravilhoso e seu povo 
incrível.  Os detalhes de contato de instituições e 
autoridades vitais também estão disponíveis para 
ajudar a tornar sua estadia realmente agradável e 
sem estresse, mesmo em momentos de necessidade.  

EAU: O PARAÍSO DOS VIAJANTES

Estabelecidos 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. De uma 
humilde aliança de tranquilas cidades litorâneas, os 
Emirados Árabes Unidos se tornaram uma união 
formidável, repleta de comércio e turismo.

AVISO IMPORTANTE
Atividades de sandboard e/ou quadriciclo NÃO SÃO SANCIONADAS pela Desert Adventures Tourism ou por qualquer 
um de seus representantes. Caso lhe seja oferecido sandboard e/ou quadriciclo por qualquer um de nossos 
fornecedores e concorde em se envolver nessas atividades, a Desert Adventures Tourism não se responsabiliza e não 
pode ser responsabilizada por qualquer incidente que possa causar danos, ferimentos ou morte como resultado do 
envolvimento em tais atividades.

TRAVEL TOOL KIT 

Capital: 

Estabelecido:

Religião: 

Language:

Local Time:

Weekend:

Currency:
 
Exchange rate:

Abu Dhabi

2 de Dezembro de 1971  

Com o Islã sendo a religião 
oficial dos Emirados Árabes 
Unidos, igual respeito e 
tolerância também são 
estendidos a outras religiões.

O árabe é a língua oficial dos 
Emirados Árabes Unidos, 
enquanto o inglês é usado em 
negócios e comércio, e é 
amplamente falado e 
compreendido.

+4 GMT

Sábado e Domingo

Arab  Emirate Dirham (AED)

Taxa fixada com US dollar a US$ 
1 = AED 3.6725

Credit Cards:

Telecoms:

Internet & WiFi: 
  

Getting around:

Estimated 
Population:

Land Area:

Emergency 
Numbers:

Hospitals (DXB):

Latifa Hospital:
American Hospital:
Dubai Hospital:
Al Baraha Hospital:
Rashid Hospital:
Welcare Hospital:
Jebel Ali Hospital:  
Iranian Hospital:

Dubai International 
Airport: 

Flight Enquiry:  

Mastercard, Visa, American 
Express e Diners Club são 
largamente aceitos

Du e Etisalat são o provedor de 
telecomunicações do país. Cada 
um deles possui planos 
turísticos com dados e tempo de 
conversação para ajudá-lo a ficar 
conectado durante sua estadia.
 
Roaming de dados está disponível 
(com custos), com internet gratuita 
através de acesso wi-fi também 
disponível em locais públicos como 
aeroportos, shoppings, cafés e 
restaurantes. Alguns hotéis também 
oferecem acesso Wi-Fi gratuito aos 
hóspedes. 
 
Estão disponíveis 
transportes públicos como 
táxis e metrô.

9.77 milhões(2019)

83,600 km²

Polícia: 999
Bombeiros: 997
Ambulância: 991

+971 4 219 3000
+971 4 309 6645
+971 4 219 5000
+971 4 271 0000
+971 4 219 2000
+971 4 282 9900
+971 4 884 5666
+971 4 344 0250

+971 4 224 5555

+971 4 224 5777
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Ao navegar por este guia, reserve 
um tempo para ler a introdução da 
seção para ter uma boa ideia dos 
passeios e atrações apresentados. 
Temos sete seções, destacadas 
nesta página.

Um Deserto cheio de Aventuras

COMO UTILIZAR ESTE GUIA
Em cada introdução, listamos 
lembretes e políticas gerais que se 
aplicam aos itens dessa seção 
específica.

Usamos ícones em todo este guía. 
Aqui estão alguns exemplos:

Todas as informações publicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

At The Top, Burj Khalifa |10
Afternoon Desert Safari |11
Dubai Top 5 |12
Ferrari World |13
Dubai Parks and Resorts |14
Warner Bros. World |15

ÚLTIMAS ATRAÇÕES

Museum of the Future |18
The View at the Palm |20
Ain Dubai |21

CITY SIGHTS & INSIGHTS 

Dubai City Tour |24
Modern Dubai Tour |25
Modern Dubai Tour w/ High Tea |26
Discover Abu Dhabi |27
Abu Dhabi City Tour |28
Abu Dhabi City Tour with Ferrari 
World or Warner Bros World |29
Magical Abu Dhabi City Tour |30
Al Ain City Tour |31
Sharjah City Tour |32
East Coast City tour |33

NO DESERTO

Morning Safari |36
Camel Safari | 36
Royal Safari |37
Dune Raiders |37
Heritage Safari  |38
Platinum Safari  |38
Overnight Desert Safari |39
Heritage falconry & Nature Safari |39
Bedouin Culture Safari |40 
Caravanserai |40

RETIROS DE CÉU & MAR

Love Boat |44
Yellow Boat |44
Helicopter Adventure |45
Balloon Flight |45
Yacht Cruise |46
Deep sea fishing |47

SABORES & PASSEIOS

Dinner at Bab Al Shams |50
Burj Al Arab Dining Experience |50
Al Habtoor City |51
Armani Afternoon Tea |51
Dhow Cruise |52
Yacht Dining |52

ESPORTES & AVENTURAS

Jebel Jais |56
Yas Marina Circuit |57
Dubai Autodrome |57

ATRAÇÕES & PARQUES 
TEMÁTICOS

Wild Wadi Waterpark |60
Ski Dubai |61
La Perle |62
The Frame |63
Yas Waterworld |64
Dolphinarium |65
Dubai Aquarium & Underwater 
Zoo |65
Atlantis Aquaventure|66
The Lost Chambers |66
IMG Worlds of Adventure |67
VR Park Dubai Mall |67
Kidzania |68
Iceland, RAK |68
The Island, Dubai  |69

CONTEÚDO
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Principais Recomendações
Favoritos do público, mais vendidos.

Aqui você encontra um resumo dos melhores passeios e atrações que sempre entraram na 
lista de quem já esteve nos Emirados Árabes Unidos.
 
Com base na experiência e conhecimento, trazemos-lhe as 6 principais atividades e locais
 
Todo mundo ama; alguns até aproveitam esses passeios repetidamente. É hora de você 
descobrir o porquê.
 
Aqui estão algumas diretrizes a serem observadas ao navegar por esta seção:

• As atividades e atrações desta seção se enquadram em várias categorias que você 
encontrará neste guia turístico.

• Se você deseja encontrar passeios e atividades semelhantes a um determinado item 
nesta seção, consulte o ícone na página.  

City Sights  
& Insights 
PÁGINA 23

No 
Deserto
PÁGINA 35

Retiros de Céu 
& Mar
PÁGINA 43

Sabores & 
Passeios
PÁGINA 49

Esportes & 
Aventura
PÁGINA 55

Atrações & 
Parques Temáticos
PÁGINA 59
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At The Top, Burj Khalifa
Localizado no nível 124 da torre mais alta do mundo, At The Top, Burj Khalifa oferece um 
panorama cativante de Dubai, uma vista que você não encontrará em nenhum outro lugar da 
cidade. 

• Desfrute de uma vista panorâmica ininterrupta de várias partes da cidade, desde a 
famosa Sheikh       Zayed Road e suas fileiras de arranha-céus, os bairros encantadores 
até as águas costeiras brilhantes.

• O pôr do sol dourado é a hora mais mágica de qualquer dia. O que mais você pode querer 
além de ver o sol descer abaixo do horizonte de uma vista tão alta no céu? O mirante do 
The Top é o local perfeito para ver esse espetáculo do pôr do sol. 

• Ao subir no elevador que o levaria ao observatório, você será presenteado com uma 
apresentação multimídia que mostra a história de Dubai e a história recorde do Burj 
Khalifa. 

• Como é um destaque essencial do itinerário de todos os viajantes nos Emirados Árabes 
Unidos, os ingressos At The Top se esgotam rapidamente, então garanta sua vaga o mais 
rápido possível

Dias de Funcionamento: Diariamente 
Duração: 1 hora (em média)

Dias de Funcionamento: Diariamente
Duração: 6-7 horas (Início pela Tarde)

Afternoon Desert Safari
Você nunca esteve realmente no Oriente Médio até ter feito o exclusivo Desert Safari. Nada supera 
uma experiência em primeira mão de navegar pelas dunas de areia da grande Arábia.
 
• Um veículo 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 uma hora de duração nas dunas.
• Saia do veículo e mergulhe na grandeza do pôr do sol dourado do deserto. Lembre-se de 

tirar fotos.
• Aproveite a oportunidade de andar de camelo.
• Delicie-se com um suntuoso buffet de jantar de churrasco no autêntico acampamento 

beduíno, onde você também será presenteado com entretenimento cultural ao vivo.
• Passe pelo estande de pintura de tatuagem de henna e seja tatuado com um design 

tradicional árabe.
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Ferrari World
O Ferrari World é o primeiro parque temático da Ferrari do mundo, com a montanha-russa 
mais rápida do mundo. Prepare-se para passeios de alta octanagem e atrações que apenas 
uma Ferrari poderia fazer!

• Prepare-se para voar a 240 km/hora na montanha-russa mais rápida do mundo, a Fórmula 
Rossa.

• Prepare-se para a montanha-russa mais alta e louca do mundo com os Flying Aces!
• Corra no caminho da Ferrari com simuladores de direção de última geração, como os 

usados   pela equipe de corrida Scuderia Ferrari.
• Desvende a lendária história da Ferrari e veja seus carros mais icônicos ao vivo na 

exposição Galleria Ferrari.

Dubai Top 5
Lar de uma série de maravilhas do mundo, Dubai é uma cidade de vistas, sons e 
experiências que você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. Mas há 
CINCO pontos populares que você nunca deve perder quando estiver na cidade.

• Tire sua foto imperdível na praia de Jumeirah 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 circunda um movimentado distrito cosmopolita.
• Veja a fonte coreografada mais alta, a Fonte de Dubai, explodir em um espetáculo de luz, 

música e água.
• Jante luxuosamente em grande estilo no Armani/Mediterraneo.*
• Saboreie o resto da cidade do céu, bem no mirante do edifício mais alto do mundo, o Burj 

Khalifa. 

Dias de Funcionamento: 
Duração:

Segundas, Quartas e Sábados
horas (Início pela Tarde)

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente 
Dia Inteiro

Mínimo de 2 pessoas é necessário. 
Passeios partem de todos os Emirados

*Nota: Devido ao fechamento temporário do Armani/Mediterrâneo, o jantar será 
servido no ABD EL WAHAB que oferece vistas deslumbranstes para a Dubai 
Fountain
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Dubai Parks and Resorts
Apresentando os parques temáticos Legoland, Motion Gate e Bollywood, o Dubai Parks and 
Resorts é um mega complexo de diversões mágico com 2,3 milhões de metros quadrados, um 
destino que você não deve perder!

Por que você deve visitar os Parques e Resorts de Dubai em Jebel Ali:
• Com mais de 40 brinquedos, shows e atrações com temática LEGO, as crianças e as 

crianças de coração vão se divertir muito na Legoland Dubai!
• O único parque aquático dos Emirados Árabes Unidos projetado para crianças de 2 a 12 

anos e suas famílias, o Legoland Water Park apresenta mais de 20 toboáguas e atrações. 
•  No Motiongate Dubai, você conhecerá as tropas de Kung Fu Panda, Madagascar e Shrek e 

passeará pela vila dos Smurfs. Até os mundos de Caça-Fantasmas e Jogos Vorazes estão 
prontos para você explorar!

• Experimente a chamativa cidade de sucessos de bilheteria de Bollywood. 

Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Experimente interações cara a cara com seus personagens favoritos da Warner Bros. em um 
dos maiores parques temáticos cobertos do mundo, composto por seis zonas imersivas 
repletas de ação, aventura e entretenimento maluco.

Por que você deve visitar a Warner Bros. World™ Abu Dhabi:
• Vá da era da Idade da Pedra de The Flintstones™ em Bedrock para o extravagante bairro 

de Tom e Jerry™ e a gangue Looney Tunes™.
• Prepare-se para a vibração do submundo de Gotham City, a Metropolis repleta de arranha-

céus e o Hall of Justice de tirar o fôlego.
• Conheça todos, de Batman™ a Bugs Bunny, Superman™ a Scooby-Doo™ e explore as 29 

atrações emocionantes de última geração, uma série de atrações interativas para toda a 
família e entretenimento ao vivo exclusivo.

• Uma variedade de opções gastronômicas está disponível, desde restaurantes com serviço 
completo  a serviços de snacks e cafés para comprar e continuar curtindo as atrações.

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics., LOONEY 
TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. 
Entertainment Inc., SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & 
™ Hanna-Barbera., SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ 
DC Comics., THE FLINTSTONES and all related characters and elements © & ™ 
Hanna-Barbera., TOM AND JERRY and all related characters and elements © & 
™ Turner Entertainment Co., WARNER BROS. WORLD, WB SHIELD © & ™ WBEI. 
(s18)

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and
LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.
LEGOLAND is a Merlin Entertainments brand.
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Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente 
Dia Inteiro

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente 
Dia Inteiro
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Últimas Atrações
O que há de novo nos Emirados Árabes Unidos

Nenhum lugar se sai melhor do que os Emirados Árabes Unidos quando o assunto é 
inovação. Com a paisagem em constante mudança, os turistas devem estar prontos 
para esperar o inesperado. Esteja você visitando pela primeira vez ou pela décima 
vez, os Emirados Árabes Unidos têm com toda certeza algo novo para você ver. Novo 
no país e novo no mundo, experiências únicas podem ser encontradas em cada 
esquina!

Aqui estão alguns lembretes para esta seção do passeio:
• Fornecemos apenas os ingressos para as atrações nesta seção.
• Os transfers de e para o seu hotel podem ser solicitados com taxas adicionais.
• As tarifas para crianças se aplicam a várias atrações. Cada atração, no entanto, 

tem sua própria política infantil, dependendo da idade ou altura. Preste 
atenção nas observações de cada entrada ou consulte nosso representante 
para saber mais sobre os detalhes.
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Museu do Futuro
A mais nova maravilha da engenharia de Dubai adornou o horizonte, aumentando a maravilha 
arquitetônica da cidade. O edifício de forma oval é coberto em caligrafia árabe e é justamente 
apelidado de o edifício mais bonito do mundo.

Por que você deve visitar o Museu do Futuro
• O museu combina elementos de exposição, teatro imersivo e atração temática, convidando 

os visitantes a olhar além do presente para o possível.
• Leva você em uma jornada por futuros possíveis para trazer esperança e conhecimento
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A fachada de aço inoxidável do edifício em 
formato toroidal composta por 1.024 peças 

fabricadas inteiramente por robôs

VOCÊ SABIA?

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente 
1-2 horas
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The View at the Palm
A icônica maravilha artificial, Palm Jumeirah, tem uma nova maravilha - com 240 metros de 
altura, The View at The Palm é o observatório mais alto da ilha e oferece vistas panorâmicas 
incomparáveis   de 360   graus de Palm Jumeirah, do Golfo Pérsico, do deslumbrante horizonte 
da cidade e além.

Por que você deve visitar o View at the Palm:
• Os visitantes podem experimentar pela primeira vez o museu interativo e a galeria que 

explora a criação de Palm Jumeirah.
• De lá, um elevador completo com uma experiência digital de mar, areia e céu do chão ao 

teto os levará na subida de três minutos até o observatório no topo da The Palm Tower.
• A Palm Tower, onde está localizado o observatório, está diretamente conectada ao 

Nakheel Mall e suas 350 lojas, restaurantes e atrações, oferecendo uma experiência de 
dia inteiro em um único local.
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Ain Dubai
Ain Dubai é o mais recente marco a se juntar à longa lista de atrações recordistas mundiais 
de Dubai. Localizada na Ilha Bluewaters, a roda gigante de observação fica a uma altura 
impressionante de 250m, tornando-a a mais alta e maior do mundo. 

Por que você deve visitar Ain Dubai: 
• Desfrute de um passeio de 38 minutos com vistas de tirar o fôlego da icônica Palm 

Jumeirah e do horizonte de Dubai de uma perspectiva única. 
• Bluewaters Island é o lar de várias experiências inesquecíveis, tornando-se um destino 

imperdível.
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Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente
1-2 horas

Diariamente
38 minutos
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City Sights & Insights
Faça grandes descobertas com as nossas fasci-
nantes visitas guidadas.

Todos os passeios turísticos que você precisa para explorar os melhores pontos do 
país estão aqui. Com certeza você já ouviu falar da estrutura mais alta do mundo e 
já deve ter visto fotos da majestosa mesquita da capital, uma das maiores do 
mundo. Agora é sua chance de estar lá e se maravilhar com todas essas vistas em 
toda a sua glória.

Enquanto você navega pelos passeios turísticos que oferecemos nesta categoria, 
aqui estão alguns pontos importantes a serem lembrados:

• Todos os passeios são compartilhados/assento no ônibus, mas passeios 
privados estão disponíveis mediante solicitação.

• Temos guias turísticos que falam a sua língua. Sinta-se à vontade para solicitar 
um.

• Mantenha contato com nossos representantes para quaisquer outras 
preocupações.

• Tenha cuidado com o código de vestimenta. Colocamos os seguintes ícones 
projetados para orientá-lo sobre o que você deve usar em cada passeio:

 

Calçado 
confortável é 
recomendado

Smart  
Casual

Casual /
Confortável

Traje Conservador: 
Ombros e joelhos 
deve estar cobertos

Shorts ou Jeans 
não são 
permitidos 

Chinelos e Tênis 
não são 
permitidos 
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DEIXE O DUBAI CITY TOUR MAIS 
AUTÊNTICO ADICIONANDO UM 

ALMOÇO ÁRABE

Dubai City Tour
Arranha-céus imponentes surgiram das areias ao longo dos anos na cidade de rápido 
crescimento de Dubai, mas nunca esqueceu a herança vibrante e suas tradições douradas.

Encontre nossa equipe em Bastakiya, um dos bairros mais antigos de Dubai, e descubra os 
tesouros culturais bem preservados da cidade pelo resto do passeio.

• Aprenda sobre a vida do século 19 em Dubai enquanto percorre as vielas do distrito 
histórico de Al Fahidi e visita o Museu de Dubai.

• Embarque em um Abra, um táxi aquático tradicional que transportou os habitantes locais 
pelo Dubai Creek ao longo dos anos.

• Caminhe pelo souk de ouro e especiarias.
• Pare na mesquita mais fotografada da cidade, a Mesquita de Jumeirah.
• Mantenha os olhos abertos durante toda a viagem, pois você passará pela histórica Union 

House Flag, onde os Emirados Árabes Unidos forjaram uma união há quase meio século.
• Tire sua foto imperdível na praia de Jumeirah com o icônico Burj Al Arab ao fundo.
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Diariamente exceto Sexta
4-5 horas (iniciando pela manhã)
Passeios disponíveis em todos os 
Emirados.

Modern Dubai Tour
Experimente o estilo de vida contemporâneo de classe mundial em Dubai e percorra os 
recantos chamativos da cidade. Nossa equipe estará esperando por você no ponto de 
encontro designado e, em seguida, você fará um passeio inesquecível por uma cidade 
moderna muito à frente de seu tempo.

• Passeie pelo The Dubai Mall, um dos maiores shopping centers do mundo. Você ainda terá 
a chance de visitar seu famoso Aquário e Zoológico Subaquático de Dubai.

• Veja a cidade do deck do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa.
• Visite a Marina de Dubai, um porto espetacular que serpenteia por uma cidade 

cosmopolita.
• Observe como é a vida cotidiana em Dubai enquanto você é conduzido pelo bairro à 

beira-mar de Jumeirah Beach Residence, um dos endereços mais cobiçados da cidade.
• Aproveite ao máximo uma parada para fotos na fachada de mais um ícone de Dubai, o 

luxuoso hotel Atlantis, The Palm.
• Experimente o autêntico e vibrante mercado árabe do Souk Madinat Jumeirah.
• Atlantis, The Palm hotel.
• Experience the authentic, vibrant Arabian market of Souk Madinat Jumeirah.  

Terça, Quinta e Domingo
7-8 horas (iniciando pela manhã)
Passeios disponíveis partindo de 
todos os Emirados

Terça, Quinta e Domingo
7-8 horas (iniciando pela manhã)
Passeios disponíveis partindo de 
todos os Emirados

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 
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Discover Abu Dhabi
Com a abertura de vários novos marcos culturais, a capital tornou-se um centro de exposições 
culturais de classe mundial. Explore o Louvre Abu Dhabi, o único posto avançado do famoso 
museu francês, que também é o maior museu de arte da Península Arábica; e Qasr Al Watan - 
o palácio presidencial elaboradamente projetado dos Emirados Árabes Unidos.

• Pare na Ilha Yas e tire fotos no icônico Ferrari World.
• Descubra o incrível museu de arte e civilização, Louvre Abu Dhabi
• Dê uma espiada na vida moderna e descontraída da cidade em Abu Dhabi enquanto você 

é levado ao coração da cidade, ao longo da Corniche.
• Maravilhe-se com o grandioso Emirates Palace ao longo do caminho e lembre-se de tirar 

fotos.
• A próxima parada é em Qasr Al Watan, o palácio presidencial oficial dos Emirados Árabes 

Unidos, que agora está oficialmente aberto ao público.
• Explore a majestade da Grande Mesquita Sheikh Zayed, uma maravilha arquitetônica 

palaciana que é uma das maiores mesquitas do mundo.

Modern Dubai Tour with High Tea at Burj Al Arab
Aumente o nível do Modern Dubai Tour com um pouco de luxo com o chá no Burj Al Arab. Ver 
o opulento hotel de sete estrelas do lado de fora simplesmente não é suficiente: por que não 
terminar o dia com um chá da tarde bem no Burj Al Arab? Delicie-se com sabores luxuosos, 
juntamente com uma variedade de bebidas de classe internacional. 

Isso acontece depois de um dia de passeio pela cidade em um Modern Dubai Tour, que inclui: 
* Parada no The Dubai Mall e um passeio pelo Dubai Aquarium & Underwater Zoo 
* Ingresso para o mirante do Burj Khalifa 
* Passeio pela Marina de Dubai 
* Parada para fotos na fachada do Atlantis, The Palm
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Terça, Quinta e Domingo
7-8 horas (iniciando pela manhã)

Domingo, Quarta e Quinta (Sujeito à 
Disponibilidade) 
7-8 horas (iniciando pela manhã)

Mínimo de 2 convidados é necessário. 
Passeios disponíveis partindo de todos os Emirados Entre em contato conosco para maiores informações sobre o 

código de vestimenta. Passeios disponíveis partindo de todos os 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 

Duração: 
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Abu Dhabi City Tour with Ferrari World or 
Warner Bros World
Adicione muita diversão ao passeio pela cidade de Abu Dhabi com uma aventura no Ferrari 
World - lar da montanha-russa mais rápida do mundo, ou Warner Bros World - lar de todos os 
seus personagens favoritos, de Superman, Batman a Tom & Jerry e Os Flinstones.

* Este passeio começa com uma parada na Ilha Yas, onde você pode optar por passar a 
manhã entre um dos dois incríveis parques temáticos.

* Isso vem com um City Tour de um dia em Abu Dhabi, que inclui:
*      Um passeio ao longo da Abu Dhabi Corniche
*      Uma visita à Grande Mesquita Sheikh Zayed

Abu Dhabi City Tour
Conhecida como uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, a capital dos Emirados 
Árabes Unidos é uma joia a ser descoberta. Passeie pelos marcos culturais de Abu Dhabi e 
fique hipnotizado pelo magnífico horizonte

• Pare na Ilha Yas e tire fotos no icônico Ferrari World.
• Dê uma espiada na vida moderna e descontraída da cidade em Abu Dhabi enquanto você 

é levado ao coração da cidade, ao longo da Corniche.
• Descubra o passado do emirado com uma visita ao Heritage Village, uma reconstrução de 

uma vila oásis tradicional que apresenta o modo de vida do deserto.
• Maravilhe-se com o grandioso Emirates Palace ao longo do caminho e lembre-se de tirar 

fotos.
• Explore a majestade da Grande Mesquita Sheikh Zayed, uma maravilha arquitetônica 

palaciana que é uma das maiores mesquitas do mundo.
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Terça e Sábado
7-8 horas (Início pela manhã)

Domingos e Quartas
7-8 horas (Início pela manhã)

Entre em contato conosco para detalhes de Código de Vestimenta. 
Passeio parte de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman.

Entre em contato conosco para detalhes de Código de Vestimenta. 
Passeio parte de todos os Emirados.

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 
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Magical Abu Dhabi City Tour
Aprimore seu passeio pela capital com um tratamento real genuíno no Emirates Palace.
Fique mais um pouco no paraíso real e delicie-se com a premiada culinária de classe mundial 
do Emirates Palace, servida na hora do almoço.

• Isso vem com um City Tour de um dia em Abu Dhabi, que inclui:
* Isso vem com um City Tour de um dia em Abu Dhabi, que inclui:
* Parada para fotos no Ferrari World na Ilha Yas
* Passeio ao longo da Abu Dhabi Corniche
* Passeio na Heritage Village
* Visita à Grande Mesquita Sheikh Zayed
* Viagem ao Al Forsan International Sports Resort
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Al Ain City Tour
Patrimônio Mundial da UNESCO, a cidade de Al Ain é um tesouro da história do país, desde seus 
pitorescos fortes até a casa do amado fundador Sheikh Zayed Al Nahyan. 

• Caminhe por esta “Cidade Jardim” e saiba como os Emirados Árabes Unidos surgiram.
• Veja vestígios da civilização antiga em Hili Gardens, onde você encontrará artefatos 

arqueológicos que datam de mais de 5.000 anos.
• Seja o convidado da família real no Al Ain Palace Museum, uma antiga fortaleza que costumava 

ser a casa do falecido governante Sheikh Zayed Al Nahyan.
• Mergulhe na tranquilidade de um oásis forrado de tamareiras e tenha um punhado de tâmaras 

escolhidas especialmente para você.
• Mergulhe nas tradições do país no Museu Nacional de Al Ain.
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Terça e Sábado
7-8 horas (Início pela manhã)

Quarta
8-9 horas (Início pela manhã)

Entre em contato conosco para detalhes de Código de Vestimenta. 
Passeios partem de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman.

Mínimo de 4 pessoas é necessário..
Passeio parte de Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Ajman.

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 
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East Coast Tour
Embarque em uma viagem cênica até a costa e veja o horizonte moderno se transformar em 
encostas desérticas âmbar e espetaculares cordilheiras rochosas.

• Passeie pela costa repleta de pequenas vilas de pescadores, que oferecem vistas 
deslumbrantes sobre o Oceano Índico.

• Compre artesanato local, cerâmica e tapetes no Friday Market.
• Visite a mesquita mais antiga e menor do país, a Mesquita Al Badiyah, construída no 

século XV.
• Dirija pelas cidades portuárias de Khorfakhan e Fujairah, passando pelas ruínas dos 

moradores das montanhas.
• Maravilhe-se com o Forte de Fujairah de 300 anos e a fortaleza de Bitnah Oasis.
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Sharjah City Tour
Nomeada pela UNESCO como a Capital Cultural do Mundo Árabe, Sharjah manteve 
perfeitamente seus valores fundamentais e herança intacta ao longo dos anos, mesmo 
avançando para o mundo moderno.

• Passeie pelo Souq Al Arsah, um dos souks mais antigos do país, repleto de artesanato 
local autêntico e artefatos preciosos.

• Adquira algumas das melhores joias da cidade, no popular Souq al Markazi.
• Uma visita ao mercado de frutas e vegetais e ao fascinante souk de peixe também é 

imperdível.
• Aprenda como e por que Sharjah foi nomeada a capital da cultura islâmica com uma 

visita ao Museu Sharjah da Civilização Islâmica.

Sexta-Feira
7-8 horas (Início pela manhã)

Domingo
4-5 horas (Início pela manhã)

Mínimo de 4 pessoas é necessário. 
Passeio parte de todos os Emirados.

Mínimo de 4 pessoas é necessário. Passeio parte de todos os 
Emirados exceto Abu Dhabi.

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 
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No Deserto
Fuja da cidade e explore o paraíso sem fim da Grande 
Arábia.

Tempo para uma aventura de uma vida - uma aventura no deserto em meio às 
lendárias dunas de areia dos Emirados Árabes Unidos. Seja convidado dos beduínos 
locais e fique bem perto dos camelos, órix árabe e falcões. Podemos até levá-lo 
além do deserto enquanto percorremos todo o caminho até Omã, passando pelas 
montanhas escarpadas e pelas paisagens dos cânions. Vamos indo?

Antes de mais nada, aqui estão alguns lembretes que você precisa ter em mente:

• As aventuras de safári no deserto não são recomendadas para: gestantes; 
pessoas

• com problemas cardíacos e/ou problemas no pescoço e nas costas; crianças 
menores de 6 anos; adultos acima de 65 anos.

• Os guias turísticos não estão incluídos, salvo reservas com pedido antecipado 
e inclusão de taxa extra. .

• Os itens nesta seção são baseados em compartilhamento/assento no ônibus. 
Passeios privados podem ser organizados.

• Carregue co você coisas leves, você vai se movimentar muito.
• Use roupas casuais e confortáveis.
• Um cachecol ou jaqueta é altamente recomendado durante a temporada de 

inverno.

AVISO IMPORTANTE
Atividades de sandboard e/ou quadriciclo NÃO SÃO SANCIONADAS pela Desert Adventures 
Tourism ou por qualquer um de seus representantes. Caso lhe seja oferecido sandboard e/ou 
quadriciclo por qualquer um de nossos fornecedores e concorde em se envolver nessas 
atividades, a Desert Adventures Tourism não se responsabiliza e não pode ser responsabilizada 
por qualquer incidente que possa causar danos, ferimentos ou morte como resultado do 
envolvimento em tais atividades.
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Morning Safari
Comece bem o seu dia se apaixonando pelo 
deserto de uma forma totalmente nova. Este 
safári matinal promete deixar você 
revigorado e animado pelo resto do dia.

O que está reservado para você:
• Uma experiência emocionante de uma 

hora de duração nas dunas
• Uma parada para fotos no deserto 

enquanto você aproveita o sol da manhã
• Passeios de camelo
• Refrescos no acampamento
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Royal Safari
Combine uma aventura de classe mundial 
ao pôr do sol nas dunas com uma 
experiência gastronômica de 5 estrelas na 
fortaleza árabe, situada nas profundezas do 
oásis do deserto de Dubai, cercada por 
animais selvagens exóticos com este Royal 
Safari
 
O que está reservado para você:
• Uma experiência emocionante de 

dunebashing de 30 a 40 minutos.
• Jantar e entretenimento na única 

Fortaleza do   Deserto de luxo dos 
Emirados Árabes Unidos

• Buffet 5 estrelas com curadoria de 
iguarias de várias partes do mundo

• Gama de atividades e entretenimento, 
como dança do ventre, cantor de oud, 
show de tanoura, passeios a cavalo e 
camelo, etc.

Camel Safari
Monte um camelo como um verdadeiro 
beduíno enquanto embarca em uma jornada 
pelas dunas de areia âmbar do deserto. 

O que está reservado para você:
• Uma viagem tradicional de camelo pelo 

deserto
• Uma parada para fotos no deserto na 

hora do pôr do sol.
• Um suntuoso buffet de jantar de 

churrasco
• Entretenimento tradicional dos 

Emirados
• Uma chance de assistir a autêntica 

panificação local
• Pintura de tatuagem de henna

Passeios partem de todos os Emirados.

Dune Raiders
Esta é a aventura no deserto de alta 
octanagem perfeita para os caçadores de 
emoções! Dirija seu próprio buggy para cima 
e para baixo nas encostas ondulantes do 
deserto e prepare-se para uma adrenalina 
como nenhuma outra!

O que está reservado para você:
• Seu próprio buggy alugado de 1500cc 

completo com equipamentos de 
segurança como capacetes, cinto de 
segurança e assentos especiais.

• Um briefing adequado dos especialistas 
para garantir sua segurança

• Paradas para fotos no deserto
• Água ilimitada

Diariamente
3-4 horas (iniciando 
pela manhã)

Diariamente
5-6 horas (iniciando 
pela manhã)

Diariamente
3-4 horas (manhã / 
tarde)

Um mínimo de 4 pessoas é necessário Passeio parte de Dubai

Motoristas devem ter uma carteira/licensa válida. 
Entre em contato com nosso representante para 
mais detalhes.

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: Diariamente

6-7 horas (iniciando 
pela manhã)

Dias de Funcionamento: 
Duração: 
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Platinum Safari
Experimente um luxuoso safári no deserto 
criado meticulosamente para quem busca 
coisas boas na vida

O que está reservado para você:
• Explore o deserto de Dubai em um 

luxuoso carro 4x4 de última geração
• Aprenda sobre a flora e a fauna do 

deserto em um passeio pela natureza
• Observe a vida selvagem nativa e tire 

fotos invejáveis   nas dunas, florestas de 
árvores de Ghaf e um belo lago remoto

• Testemunhe a espetacular performance 
de falcoaria enquanto o sol se põe sobre 
as dunas enquanto saboreia suco 
espumante a canapés

• Embarque em uma jornada 
gastronômica de seis pratos requintados 
no sereno acampamento oásis do 
deserto

• Desfrute de entretenimento cativante 
de fogo e acrobacias.

Overnight Desert Safari
Estenda sua noite de safári passando a 
noite sob as estrelas.

O que está reservado para você:
• Pickup do hotel em um luxuoso veículo 4x4
• Prepare-se para uma experiência emocionante de 

uma hora de duração nas dunas.
• Saia do veículo e mergulhe na grandeza do pôr do 

sol dourado do deserto. Lembre-se de tirar fotos.
• Delicie-se com um suntuoso buffet de jantar de 

churrasco no autêntico acampamento beduíno, 
onde você também será presenteado com 
entretenimento cultural ao vivo.

• Passe a noite em um ambiente árabe autêntico
• Desfrute de um passeio opcional de balão de ar 

quente ao nascer do sol, seguido de um café da 
manhã gourmet

Heritage Safari
Pegue a rota vintage e explore o deserto e 
sua rica vida selvagem a bordo de um Land 
Rover dos anos 1950.

O que está reservado para você:
• Um passeio em um Land Rover de 1950 

pelo deserto
• Um passeio pela intocada Reserva de 

Conservação do Deserto de Dubai, onde 
você encontrará vida selvagem exótica 
local

• Uma exibição de falcoaria
• Excelentes oportunidades para fotos e 

entretenimento cultural
• Uma exposição de café e pão árabe 

tradicional
• Um jantar de luxo sob as estrelas do 

deserto

Heritage Falconry & 
Nature Safari
Por que apenas observar os pássaros 
voarem quando você mesmo pode fazê-los 
voar? Mergulhe na cultura dos Emirados, 
aprendendo a tradição local de falcoaria.

O que está reservado para você:
• Uma sessão interativa com um falcoeiro 

profissional
• Uma discussão animada sobre a história 

por trás dessa arte do deserto que 
resistiu ao teste do tempo

• Uma exibição espetacular de falcoaria

Diariamente
5-6 horas (iniciando 
pela tarde)

Diariamente
5-6 horas (iniciando 
pela tarde)

Sob Reserva
5-6 horas (manhã)

Diariamente
5-6 horas + pernoite
(iniciando pela 
tarde)Passeios partem de Dubai

Passeios partem de Dubai Disponível de 01 de Outubro - 15 de Maio.

Passeios partem de Dubai

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 
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Heritage Bedouin Culture 
Safari
Viva como um nômade beduíno por um dia e 
explore uma cultura que deu vida ao deserto. Das 
tradições de caça às suas práticas alimentares e 
sociais, você aprenderá o que é preciso para ser 
um beduíno.

O que está reservado para você:
• Um passeio de camelo até um acampamento 

beduíno.
• Uma sessão de contação de histórias com 

beduínos, um show de falcoaria, uma chance 
de se aproximar de cães de caça árabes e 
animais de fazenda.

• Um café da manhã tradicional, juntamente 
com estações de cozinha ao vivo, onde os 
hóspedes podem ajudar e aprender a 
preparar pratos locais.

• Observação da vida selvagem na Reserva de 
Conservação do Deserto de Dubai a bordo de 
um lendário Land Rover dos anos 1950.

Caravanserai
Experimente o autêntico cenário do deserto 
com um toque de luxo moderno neste 
Desert Caravan Safari, onde você pode 
passear pelas dunas varridas pelo vento e 
mergulhar na melhor experiência árabe.

O que está reservado para você:
• Uma experiência emocionante de 

dunebashing de 30 a 40 minutos.
• Jantar e entretenimento no 

acampamento do deserto de caravanas
• Buffet de 5 estrelas, incluindo uma 

estação de churrasco ao vivo
• Gama de atividades e entretenimento, 

como dança do ventre, dança do fogo, 
passeios de camelo, etc.

Nascer do sol, pôr do sol e observar as estrelas 
são uma experiência única quando se trata do 
deserto. A natureza em todo seu esplendor 
aguarda aqueles que se atrevem a aventurar-se 

nas profundezas arenosas das dunas!

VOCÊ SABIA?

Segunda, Quarta,
Sexta e Sábado
4-5 horas (iniciando 
pela manhã)

Segunda, Quarta,
Sexta e Sábado
4-5 horas (iniciando 
pela manhã)

Mínimo de 4 pessoas.
Disponível de 01 de Outubro – 15 de Maio.

Mínimo de 4 pessoas.
Disponível de 01 de Outubro – 15 de Maio.

Dias de Funcionamento: 

Duração: 

Dias de Funcionamento: 

Duração: 

No
 D

es
er

to



43

Retiros de Céu & Mar
Mergulhe em maravilhas magníficas de todos os 
ângulos, a cada curva.

Quando você está nos Emirados Árabes Unidos, o céu nunca é o limite. 
Voe no ar entre as nuvens e saboreie as vistas panorâmicas da cidade.
Quando você pensa que já viu de tudo em um voo tão chique, nossa 
variedade de cruzeiros e passeios de barco definitivamente fará você 
pensar novamente. Recoste-se, relaxe e aproveite a brisa do mar.
 
Aqui estão alguns lembretes para os passeios que você encontrará nesta 
seção:

• Todos os voos estão sujeitos a disponibilidade e condições meteorológicas.
• Lembre-se de trazer seus passaportes quando for para o seu voo de 

hidroavião ou helicóptero.
• Tenha seus trajes de banho prontos para certas excursões onde você terá 

tempo para nadar.
• Óculos de sol e chapéus são obrigatórios para atividades aquáticas.
• Usamos os seguintes ícones em determinados passeios nesta seção para 

orientá-lo:

Passaporte 
é 
obrigatório

Traga seu 
traje de 
banho

Traga seus 
óculos-de-sol e 
chapéu.

Sujeito à 
condições 
meteorológicas.
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Para os apaixonados por Dubai e suas 
atrações icônicas como esses passeios de 
Love Boat.

Esta experiência apresenta:
• Quatro opções de visita guiada: passeio 

de 60 minutos, 75 minutos, 90 minutos 
ou 100 minutos

• Passeio emocionante e seguro a bordo 
do barco de 12 lugares com os mais 
recentes equipamentos eletrônicos e de 
segurança operados por capitães 
qualificados e experientes

• Oportunidades para tirar fotos durante 
todo o passeio

Dias de Funcionamento: 
Mulheres em qualquer fase da gravidez não são 
permitidas à bordo. As crianças devem pesar mais 
de 14 quilos para serem permitidas à bordo.

The Yellow Boats
Flutue em um barco amarelo nas águas de 
Dubai salpicadas de ícones magníficos e 
maravilhas inspiradoras feitas pelo homem.

Esta experiência apresenta:
• Três opções de visita guiada: uma 

excursão de 99 minutos, 75 minutos ou 
60 minutos

• Embarcações insufláveis   rígidas 
acionadas por motores de última 
geração e tripuladas por pessoal 
qualificado

• Oportunidades de tirar fotos de tirar o 
fôlego durante todo o passeio

Diariamente
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Suba em um helicóptero e desfrute de um 
espetacular passeio aéreo de Dubai feito 
para o cinema!

Esta experiência apresenta:
• Voo de helicóptero de tirar o fôlego 

pelos marcos mundialmente famosos 
da cidade, como o Burj Al Arab, a Palm 
Jumeirah e o Burj Khalifa, bem como os 
novos e futuros mega desenvolvimentos 
em várias partes de Dubai

• Opção para experimentar um passeio 
aéreo noturno pela brilhante paisagem 
urbana

Balloon Flight
Suba, suba e voe sobre o terreno desértico 
dourado dos Emirados Árabes Unidos em 
um balão de ar quente!

Esta experiência apresenta:
• Voo de balão de ar quente de uma hora 

pelo deserto
• Vista das montanhas Hajj no leste, o 

horizonte de Dubai no oeste e as dunas 
gigantes do deserto

• Passeio em um Land Rover dos anos 
1950 no deserto, levando você a um 
acampamento beduíno onde será 
servido um café da manhã gourmet

Dias de Funcionamento: 
Mulheres em qualquer fase da gravidez não são 
permitidas à bordo. As crianças devem pesar mais 
de 15 quilos para serem permitidas a bordo. As 
excursões partem de Dubai e Abu Dhabi.

Diariamente

Diariamente
12-22 minutos (dependendo 
do itinerário*)

Diariamente
1 hora de Voo (Sujeito à 
condições meteorológicas)

Mínimo de 2 convidados é necessário. Entre em 
contato com nosso representante para obter 
detalhes do Itinerário.

Mínimo de dois convidados é necessário.

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 
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Yacht Cruise
Divirta-se na sua vida enquanto navega por 
alguns dos lugares mais pitorescos e por 
destinos de tirar o fôlego. Aproveite esta 
oportunidade relaxante para desfrutar da 
brisa do mar longe da movimentada cidade.

Esta experiência apresenta:
• Um passeio de iate de luxo privado 

que começa na Marina de Dubai
• Oportunidades para fotos em pontos 

de selfie famosos, como Atlantis e Burj 
Al Arab

• Uma chance de nadar no Golfo Pérsico

Extras and addons
Personalize sua experiência de iate escolhendo 
entre uma ampla variedade de tamanhos de 
iates. De iates de 56 pés que podem acomodar 
4-5 pessoas a experiências compartilhadas em 
mega iates, escolha o que melhor atende às 
suas necessidades!

Recursos adicionais incluem:
• - Jacuzzi e banheira de hidromassagem a 

bordo
• - DJ e organização de festa
• - Pessoal para atendimento 
• - Festas de mega yatches

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Passeios partem de Dubai Marina

Daily
2-3 hours
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Days of operation: 
Duration: 

Deep Sea Fishing
Todo dia é um bom momento para pescar 
nos Emirados Árabes Unidos, onde a 
temporada de pesca acontece o ano todo. 
Participe e tenha sua parte na melhor 
captura do dia!

Esta experiência apresenta:
• Uma escapada de pesca no Golfo 

Pérsico, um excelente local de caça para 
veleiros de todos os tamanhos

• Oportunidade relaxante para desfrutar 
de uma  brisa do mar longe da agitação 
da cidade

• Traslados sem complicações de Dubai, 
Abu Dhabi, Sharjah e Ajman

• Hassle-free transfers from Dubai, Abu 
Dhabi, Sharjah and Ajman

A minimum of two guests is required. 

Daily
4 hours

Diariamente
2-4 horas
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Sabores & Passeios
Alimente seu desejo de viajar.

Alguns dizem que o caminho para o coração de um viajante é pelo estômago. Se 
esse é o seu caso, bem, você veio ao lugar certo. Nos Emirados Árabes Unidos, 
jantar é uma experiência que levamos a sério.

Desde o luxuoso buffet tradicional até um jantar íntimo em um navio de cruzeiro, 
cada aventura gastronômica é aquela que você lembrará nos próximos anos. 
Também temos alguns pacotes que incluem algumas sessões de Cooking 101 de 
chefs de primeira linha de restaurantes de classe mundial!

Aqui estão alguns pontos a serem lembrados:
• Os hóspedes com menos de 21 anos não são permitidos em bares e locais 

semelhantes que servem bebidas alcoólicas.
• As refeições são “apenas comida”, salvo indicação em contrário.
• O consumo de bebidas deve ser pago no local.
• Aqui estão alguns ícones para guiá-lo nesta seção:

Apenas para 
clientes 
acima de 21 
anos de 
idade.

Almoço Jantar

Almoço 
ou Jantar

Apenas comida; 
Bebidas não  
inclusas.

Código de 
Vestimenta: 
Smart Casual

Código de 
Vestimenta: 
Casual / 
Confortável

Chinelos ou 
Tênis não 
são 
permitidos

Shorts ou 
Jeans não são 
permitidos 
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Viva a fantasia árabe na hora do jantar em 
uma propriedade cinco estrelas situada nas 
dunas de areia de Dubai. Desfrute de um 
delicioso buffet de jantar no Bab Al Shams’ 
Al Hadheerah Restaurant, o primeiro 
restaurante tradicional de deserto ao ar 
livre da região.

Este pacote de jantar inclui:
• Culinária árabe étnica
• Estações de cozinha ao vivo
• Entretenimento cultural
• Oportunidade de passeios de camelo e 

cavalo

Burj Al Arab Dining 
Experience
Por que se contentar com uma foto com o 
icônico Burj Al Arab quando você pode 
desfrutar de uma refeição luxuosa em suas 
instalações grandiosas? Experimente a 
melhor hospitalidade árabe e se envolva em 
puro esplendor enquanto janta neste hotel 
sete estrelas.

Este pacote de jantar inclui:
• Cozinha árabe e internacional de 

primeira classe para almoço ou jantar
• A oportunidade perfeita para relaxar 

enquanto aprecia as vistas de tirar o 
fôlego do Golfo Pérsico

• Traslados de e para o hotel
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Armani Afternoon Tea
Presenteie-se com uma experiência 
indulgente de chá da tarde no elegante 
Armani / Lounge.

Este pacote de chá apresenta:
• Chá da tarde no Armani / Lounge com 

menu combinando sabores ingleses 
com inspiração italiana.

• Chá OU Café, juntamente a uma 
variedade de doces.

• Opção para adicionar uma taça de 
espumante para fechar o dia.

Al Habtoor City
Experimente a sensação do Dubai Moderno. 
Localizado no centro de Dubai, o Al Habtoor 
City oferece um santuário relaxante, 
composto por hotéis cinco estrelas e 
entretenimento e restaurantes de classe 
mundial.

Este pacote de jantar inclui:
• Jantar de três pratos com menu pré-

selecinado no ZOCO (Cozinha Mexicana)
• Menu de jantar pré-selecionado no The 

City Grill Steakhouse

Diariamente
4 horas

Diariamente, mediante          
solicitação 
2 horas  
(Almoço / Jantar)

É necessário um mínimo de dois convidados.
Passeios partem de Dubai, Sharjah e Ajman.

Passeios partem de todos os Emirados.

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 

Duração: 

Diariamente, 
15h às 18h
2 horas

Diariamente, 
2 horas

Traslados estão disponíveis sob um custo 
adicional.

Traslados estão dispníveis sob um custo 
adicional.

Dias de Funcionamento: 

Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 
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Yacht Dining
Perfeito para ocasiões especiais, 
celebrações íntimas e especialmente para a 
grande surpresa romântica – este cruzeiro 
com jantar em um iate de luxo pode 
transformar qualquer noite em uma 
memória que dura a vida toda.

Este pacote de jantar inclui:
• - Jantar 5 estrelas em um iate de luxo
• - Bolo com mensagem personalizada
• - Decoração comemorativa extra, como 

flores e balões
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Reserve um tempo para um jantar mágico 
em um barco de madeira tradicional, 
adornado com os refinamentos da cultura 
árabe, enquanto você navega pelos canais 
populares de Dubai, oferecendo vistas dos 
pontos de referência da cidade sob o céu 
iluminado pela lua.

ste pacote de jantar inclui:
• Um cruzeiro fascinante ao longo de um 

destino à sua escolha: o novo Dubai 
Water Canal, o histórico Dubai Creek ou 
o bairro cosmopolita de Dubai Marina

• Jantar delicioso, completo com bebidas
• Traslados de e para o hotel

Independentemente se você deseja 
comida autêntica dos Emirados, fusão 
asiática ou mediterrânea autêntica, a cena 
gastronômica dos Emirados Árabes Unidos 

oferece opções em abundância.

VOCÊ SABIA?

Diariamente (Noite) 
2 horas

É necessário um mínimo de dois convidados.
Passeios partem de Dubai, Sharjah e Ajman.

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente, mediante          
solicitação  
2 horas  
(Almoço / Jantar)

Traslados estão disponíveis sob cobrança 
adicional.

Dias de Funcionamento: 

Duração: 
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Esportes & Aventura
Ouse fazer algo novo.

Esta seção é para quem quer aventuras off-road emocionantes. Há muito mais nos 
Emirados Árabes Unidos do que aparenta. Esses arranha-céus imponentes e 
maravilhas arquitetônicas são apenas uma grande introdução aos tesouros mais 
bem guardados do país. Paisagens de desfiladeiros, montanhas escarpadas e dunas 
de areia em ambos os lados da estrada certamente vão tirar o fôlego.

Aqui estão alguns lembretes para esta seção do passeio:
• Os equipamentos de segurança estão incluídos nos passeios que os exigem, 

como nos passeios de moto.
• Limites de idade estão em vigor para algumas aventuras difíceis.
• Aqui estão os ícones para guiá-lo nesta seção:

Equipamento 
de segurança 
incluído

Opções de Tour 
Disponíveis

Passaporte 
obrigatório

Traga seus 
óculos-de-sol
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Aventuras no Jebel Jais
VOO DE JAISE
Sinta a adrenalina e voe pelos céus com a 
tirolesa mais longa do mundo em Ras Al 
Khaimah! 

Esta experiência apresenta: 
• Um passeio emocionante no Jebel Jais 

Flight, certificado pelo Guinness Book of 
World Records como a tirolesa mais longa 
do mundo, medindo 2,83 quilômetros 

• A vista da montanha de tirar o fôlego 
quando o voo decola do pico mais alto dos 
Emirados Árabes Unidos, 1.680 metros 
acima do nível do mar

JAISE SKY LABIRINTO 
Navegue por vários obstáculos, incluindo 
balanços de corda, pontes bambas, loops 
oscilantes e muito mais! 

Esta experiência apresenta:  
• Uma atividade divertida e interativa 10 

metros acima do solo Suporte profissional 
que o amarrará e prenderá a uma linha de 
segurança para que você possa desfrutar 
de sensações emocionantes sem nenhum 
risco

JAISE SKY TOUR
Uma experiência cheia de adrenalina que 
envolve uma rota complexa de seis tirolesas!

Esta experiência apresenta:
• - Tirolesas que variam de apenas 337 

metros a mais de 1 km
• - A emoção de ‘voar’ a uma velocidade 

média de 60 km/h
• - Uma vista aérea da cordilheira de Hajar

JAISE SLEDDER
Desça a montanha mais alta da cordilheira 
Hajar em um trenó completamente controlável 
que atinge até 40 quilômetros por hora!

Esta experiência apresenta:
• - Um passeio de oito minutos que cobre 

1.840 metros emocionantes de curvas 
fechadas e ondas ondulantes.

• - Um sistema de frenagem avançado que 
permite o controle total de quão rápido 
você deseja descer

Por favor, entre em contato com nossos 
representantes para verificar disponibilidade 
e traslados. Os requisitos de idade, altura e 
peso diferem para cada experiência.

Es
po

rt
es

 &
 A

ve
nt

ur
a

Dubai Autodrome
Aperte os cintos e experimente a emoção de 
queimar borracha no Autódromo de Dubai. Esta 
instalação de automobilismo totalmente integrada 
inclui um Race & Drive Center de 5,39 km 
sancionado pela FIA e uma pista de kart.

Experiências:
• Karting: Com instalações para karting indoor e 

outdoor, o Autódromo de Dubai é o destino 
perfeito para todos os níveis de entusiastas de 
karting

• Simulações: Uma característica única do 
complexo Indoor Kart drome é o Laser drome, 
uma arena Laser Tag de 400 metros quadrados 
projetada como um labirinto medieval de 
muralhas de masmorras brilhantes e neblina 
artificial.

• Experiências de pista: Uma experiência de 
monolugar com asas e pneus slick é garantida 
para aumentar a adrenalina. Aproveite a pista 
também no seu carro esportivo 

Yas Marina Circuit, Abu 
Dhabi
O Circuito Yas Marina é uma das pistas 
tecnologicamente mais avançadas do mundo, 
sede do Grande Prêmio anual de Fórmula 1 Etihad 
Airways Abu Dhabi

 Experiências:
• Yas Venue Tour: Mergulhe em um mundo 

geralmente visto apenas por pilotos de corrida e 
suas equipes. Você terá uma noção real da 
garra, força e determinação que são necessárias 
para ter sucesso no automobilismo ao mais alto 
nível.

• Experiências do Passageiro: Você não precisa 
estar ao volante para sentir o gostinho da pista. 
Deixe um piloto de corrida profissional levá-lo 
para um passeio incrível pelo circuito

• Experiências de condução: Desfrute de uma 
condução cheia de adrenalina em alta 
velocidade em um carro de corrida monolugar 
ou no supercarro dos seus sonhos

Os requisitos de altira, peso e idade diferem para 
cada experiência. Por favor, entre em contato com 
nosso representante.

Os requisitos de altira, peso e idade diferem para 
cada experiência. Por favor, entre em contato com 
nosso representante.

Diariamente

Diariamente

Dias de Funcionamento: 

Dias de Funcionamento: 
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Atrações & Parques Temáticos
A diversão fantástica não conhece limites

Os Emirados Árabes Unidos estão repletos de algumas das melhores atrações do 
mundo: parques de diversões, parques aquáticos, centro de jogos de realidade 
virtual de alta tecnologia - temos tudo e muito mais.
 
Você pode encontrar seu tipo de lugar feliz aqui, em algum lugar cheio de todas as 
maravilhas que fariam seu coração disparar. Perfeito para famílias, crianças e 
crianças de coração, esta lista de lugares felizes é diversificada e bem organizada. 
De automobilismo de alta octanagem e passeios emocionantes a uma viagem 
educacional a uma floresta próxima, você tem muitas opções.

Aqui estão alguns lembretes para esta seção do passeio:
• Fornecemos apenas os ingressos para as atrações nesta seção.
• Traslados de e para o seu hotel podem ser solicitados com taxas adicionais.
• As tarifas para crianças se aplicam a várias atrações. Cada atração, no entanto, 

tem sua própria política infantil, dependendo da idade ou altura. Preste 
atenção nas observações de cada entrada ou consulte nosso representante 
para saber mais sobre os detalhes.
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Wild Wadi Waterpark, Dubai
Situado bem 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.

Por que você deve visitar o Wild Wadi Waterpark em Jumeirah:
• Aproveite o dia e não perca nenhum dos 30 fantásticos escorregas e atrações.
• Tenha muita ação e acelere o pulso no Wipeout Flowrider, a primeira onda de tubo do 

mundo.
• Mergulhe na Breaker’s Bay, a maior piscina de ondas do Oriente Médio

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente
Dia Inteiro

Diariamente
Dia Inteiro

Ski Dubai
Quem disse que você não pode fazer seus anjos de neve e envolver seus amigos em uma 
batalha de bolas de neve em Dubai? Vá para o Ski Dubai e satisfaça seu desejo por um paraíso 
de inverno em qualquer época do ano!

Por que você deve visitar o Ski Dubai no Mall of the Emirates:
• A primeira estação de esqui coberta da região, Ski Dubai permite esquiar, praticar 

snowboard e tobogã, e fazer tudo o que você faria durante um inverno com neve!
• Conheça e brinque com seus pinguins residentes!
• Roupas de inverno e equipamentos de esqui serão fornecidos
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La Perle, Dubai
Impulsionando a cena teatral de Dubai com instalações de última geração e apresentações 
orquestradas pelo fenomenal diretor criativo Franco Dragone, La Perle promete impressioná-
lo com shows que você não veria em nenhum outro lugar do mundo.

Por que você deve ver La Perle:
• O teatro é preenchido com 2,5 milhões de água e alimentado por elevadores hidráulicos 

e fontes que preparam o palco para shows espetaculares que você não imaginaria que 
fossem possíveis.

• Com seus feitos aquáticos e aéreos de cair o queixo, seu elenco de pelo menos 65 artistas 
de classe internacional estão ansiosos para oferecer a você uma performance de uma 
vida.

• Mais de 450 shows estão programados todos os anos, todos produzidos pelo famoso 
visionário do Cirque Du Soliel, Franco Dragone.

The Frame, Dubai
A Dubai Frame é uma estrutura icônica que “emoldura” vistas impressionantes do Velho e do Novo Dubai, 
enquanto serve como uma ponte metafórica que conecta o rico passado do emirado com seu magnífico 
presente. Oferecendo vistas panorâmicas espetaculares da cidade, o Dubai Frame celebra a história de 
Dubai desde seu estabelecimento inicial até seus ambiciosos planos de desenvolvimento futuro.

Por que você deve visitar o The Frame:
• A Old Dubai Gallery no mezanino permite que os visitantes entrem em uma exposição 

multimídia que mostra a rápida transformação da cidade de uma vila de pescadores para 
uma próspera metrópole moderna

• Experimente a vista ininterrupta de Old Dubai e New Dubai e compare a paisagem 
futurista da cidade com suas raízes humildes

• Caminhe pela Future Dubai Gallery, um túnel de redemoinho com efeitos especiais de 
áudio e visuais

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Sob ConsultaDia 
1h30m (horários de show 
agendados)

Diariamente
1-2 Horas
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Yas Waterworld, Abu Dhabi
Inspirado na herança do mergulho com pérolas dos Emirados Árabes Unidos, Yas Waterworld 
tem atraído multidões de viajantes e conquistado elogios globais por seus passeios e 
escorregadores projetados para envolver você em diversão ininterrupta sob o sol!

• Por que você deve visitar Yas Waterworld na Ilha Yas, Abu Dhabi:
• Tem mais de 40 toboáguas e atrações que se adequam às suas preferências, desde as 

quedas de altíssima adrenalina até um cruzeiro descontraído em seus rios preguiçosos.
• Suba em Dawwama, o primeiro e maior toboágua de tornado para seis pessoas movido a 

energia hidromagnética do mundo.
• Desfrute de um passeio selvagem na Bandit Bomber, a primeira e mais longa montanha-

russa suspensa do mundo.

Dolphinarium
Prepare-se para se surpreender com o 
quão gracioso um grupo de golfinhos 
pode girar e rodopiar nas águas e como 
as focas brincalhonas podem cantar, 
fazer malabarismos e até pintar!

Por que você deve visitar:
• Assista ao Illusion Show às 18h com 

o mestre ilusionista que certamente 
o deixaria perplexo com seus 
truques, emocionantes façanhas de 
fuga e um espetáculo de laser!

• Deixe seu lugar na platéia e 
aproveite a chance de tocar, beijar e 
até nadar com os golfinhos-nariz-
de-garrafa!

Diariamente
Meio-Dia

Diariamente
1-2 Horas

Dubai Aquarium and 
Underwater Zoo
O Aquário e Zoológico Subaquático de Dubai 
abriga milhares de animais aquáticos, 
compreendendo mais de 140 espécies. Uma série 
de experiências cuidadosamente projetadas 
permitirá que nossos visitantes fiquem cara a cara 
com vários residentes aquáticos no Zoológico 
Subaquático, criando memórias de uma vida para 
famílias e amigos.

Por que você deve visitar:
• O aquário abriga mais de 400 tubarões e 

raias que vivem no tanque recorde de 10 
milhões de litros, incluindo tubarões-
tigre de areia, garoupas gigantes e uma 
série de outras espécies marinhas.

• Faça um tour pelos bastidores, um 
passeio em um barco com fundo de 
vidro e uma jornada virtual no Simulador 
Submersível.

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente
Dia Inteiro
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The Lost Chambers
Reviva o mundo perdido da Atlântida e 
passeie por um labirinto de câmaras 
elaboradamente temáticas cheias de 
criaturas subaquáticas de tirar o fôlego. 

Por que você deve visitar:
• Uma notável variedade de vida marinha, 

artefatos há muito perdidos e roteiros 
misteriosos certamente encherão seu 
dia de maravilhas!

• Maravilhe-se com mais de 20 exposições 
marinhas de espécies de água doce e 
marinha, incluindo piranhas, medusas-
da-lua, cavalos-marinhos e muito mais.

• Conheça os bastidores e descubra o que 
é preciso para ser um especialista em 
animais marinhos em The Lost 
Chambers.

Atlantis Aquaventure
Situado no Atlantis, The Palm, de cinco 
estrelas, e lar de alguns dos toboáguas mais 
criativos do mundo, o Aquaventure 
Waterpark é um destino perfeito para um 
dia divertido em família. 

• Por que você deve visitar:
• Uma série de slides e aventuras 

labirínticas e recordes levariam você ao 
limite na Torre de Poseidon e na Torre 
de Netuno!

• Vença seus medos e faça o Salto da Fé, 
onde você será jogado por um 
escorregador de nove andares que leva 
a um túnel transparente dentro de uma 
lagoa cheia de tubarões.

VR Park, Dubai Mall
Prepare-se para experiências alucinantes 
trazidas a você pelas mais recentes 
tecnologias imersivas no VR Park.

Por que você deve visitar:
• Situado em dois níveis, o VR Park oferece 

atrações para todas as idades e 
interesses, desde aventuras 
emocionantes e horripilantes até 
experiências relaxantes.

• Ele dá ao exclusivo Dubai City Tour e 
Desert Safari um giro futurista e de 
pernas para o ar para a diversão máxima 
e, em seguida, leva você a um surto de 
zumbis “Walking Dead”.

• Jogos e atrações interativas e 
multijogador estão disponíveis para que 
as famílias se divirtam.

IMG Worlds of 
Adventure, Dubai
O maior parque temático coberto do mundo, 
IMG Worlds of Adventure reúne seus super-
heróis favoritos da Marvel e personagens do 
Cartoon Network, junto com um rebanho de 
dinossauros, tudo em um só lugar!

Por que você deve visitar:
• Ajude a equipe dos Vingadores a salvar 

o dia na Marvel Adventure Zone!
• Veja as estrelas do Cartoon Network em 

um mundo próprio. Estamos falando 
das Meninas Superpoderosas, Ben10, 
Lazytown, Hora de Aventura e muito 
mais!

• Volte para a era jurássica e ouça os 
dinossauros rugindo na zona do Lost 
Valley.

• Experimente a arena de jogos de 
realidade virtual de última geração no 
Time Zombies, um avanço em jogos de 
realidade virtual.
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Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Dias de Funcionamento: 
Duração: 

Diariamente
Dia Inteiro

Diariamente
Dia Inteiro

Diariamente
Dia Inteiro

Diariamente
1-2 horas
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DUBAI, UAE (HEAD OFFICE)
Al Barsha Boutique Building,
Al Barsha 1, P.O. Box 25488, Dubai
T +971 4 450 4450
F +971 4 450 4451
info@desertadventures.ae

ABU DHABI, UAE
Office #246, 2nd Floor, Global Heritage Property 
Business Center, Abu Dhabi, P.O. Box 45377
T +971 2 556 6155
F +971 2 556 6955
info@desertadventures.ae 

www.desertadventures.com

RESERVE SUA PRÓXIMA AVENTURA 
CONOSCO & RECEBA DESCONTOS 
EXCLUSIVOS!

800 134 000 (Ligação Gratuita)

AEDATexcursions@desertadventures.ae

CONVERSE COM SEU REPRESENTANTE DE 
HOTEL EXCLUSIVO OU CONTATE NOSSO TIME:


