
www.startour.com.br/

R O T E I R O  D E  E X C U R S Ã OR O T E I R O  D E  E X C U R S Ã O

ADVENTURE STAR 
Dubai, Abu Dhabi, Maldivas & Singapura

JANEIRO DE 2023 • 21 DIAS
Dubai, Abu Dhabi, Maldivas & Singapura

JANEIRO DE 2023 • 21 DIAS



www.startour.com.br/2

destino
fantástico

um



1º dia (3 de Janeiro) • Belém / São Paulo 
– o início de uma viagem com diversas atrações e experiências incríveis

@startourtoemdubai

Mais uma vez a STARTOUR inova oferecendo
destinos exclusivos e mais procurados do mundo

Apresentação no Aeroporto Internacional de Belém para embarque com
destino a São Paulo e conexão para Dubai com a Emirates. 

Nosso vôo decola à 01h25 e nossa chegada em Dubai está prevista para
às 22h35 horário local.

Chegada, recepção e traslado em ônibus privativo para o hotel
Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road.

2º dia (4 de Janeiro) • São Paulo / Dubai 
– vamos voar com a melhor companhia aérea do mundo!
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Em horário marcado saída em ônibus privativo para o nosso City Tour.

Dubai é uma cidade e um emirado dos Emirados Árabes Unidos 
conhecida pela arquitetura ultramoderna, pelos shoppings de luxo e pela 
animada vida noturna, combinando a modernidade do mundo ocidental 
com o charme e a hospitalidade da Arábia, além de que está em constante 
desenvolvimento e a cada ano inúmeras novidades são inauguradas!

Nosso passeio de hoje visitará a parte antiga e moderna de Dubai, 
conforme abaixo:

• Souk Madinat Jumeirah - Moderno Mercado que faz parte do complexo 
hoteleiro de luxo Madinat Jumeirah, inspirado nos antigos mercados 
árabes tradicionais. De lá teremos oportunidade de tirar belas fotos do 
Burj Al Arab, um dos ícones de Dubai.
• Passeio pelo Distrito Al Fahidi, bairro de casas dos antigos comerciantes 
de pérolas
• Al Seef - Onde o antigo e o novo se misturam. Inaugurado no final de 
2017, Al Seef celebra o início do Dubai Creek como a famosa base costeira 
de mergulho para encontrar pérolas. Abraçando 1,8 km da costa 
majestosa do Dubai Creek, o desenvolvimento de 2,5 milhões de pés 

Dubai – City Tour
3º dia (5 de Janeiro)

quadrados tem duas secções – 
uma área de património com 
arquitetura antiga e um segundo 
espaço com estruturas mais 
contemporâneas.

• Creek - Travessia do canal no táxi 
aquático (Transporte incluso)

• Souk - Passeio pelos mercados 
tradicionais de ouro e especiarias, 
onde poderemos conferir o maior 
anel de ouro do mundo de acordo 
com o Guiness.
• Palácio Zaabeel, residência 
oficial do Emir de Dubai (Parada para 
fotos)

• Dubai Creek Harbour - vamos 
terminar nosso dia neste novo 
point da cidade e apreciar um 
exuberante pôr do sol.
• Museu do Futuro (Ingresso opcional)



Ski Dubai – Mall of Emirates + La Perle Show
4º dia (6 de Janeiro)
Visitaremos hoje a maior estação de esqui indoor do mundo, a Ski Dubai (Opcional Penguim Encounter) 
que conta com 22 mil metros quadrados de área e está localizada dentro do Mall of Emirates.

Em meio à neve, convidamos você a se aventurar e acelerar nas pistas de esqui e snowboard ou até 
mesmo fazer alguma aula e treinar para uma próxima viagem! O parque proporciona uma experiência 
única, principalmente para aqueles que nunca foram em cidade para esquiar, porém, vale dizer que para 
quem está acostumado a estações de esqui de verdade pode ser um pouco decepcionante a qualidade 
da neve e das descidas mas para a maioria que nunca teve a oportunidade de ir a uma estação de esqui, 
o Ski Dubai certamente irá garantir muita diversão! Prepare-se para o frio congelante! E não se preocupe 
com as roupas pois elas são oferecidas para aluguel ou mesmo se você quiser comprar. Na estação você 
encontrará também restaurantes e lanchonetes. Após a diversão, tempo livre para aproveitar a 
diversidade de lojas deste gigantesco shopping, onde você encontrará grifes famosas como Louis Vuitton, 
Prada, Gucci, Chanel, bem como as queridinhas Apple, Abercrombie, American Eagle, Hollister, H&M, 
Adidas, Nike e muito mais!

A noite assistiremos ao Show La Perle (ingresso incluso), criado e produzido pelo renomado ator e diretor 
Franco Dragone, reconhecido internacionalmente por reinventar o teatro e entretenimento em Las 
vegas, com os famosos Le Rêve e A New Day de Celine Dion. Imperdível!

5www.startour.com.br/



6 www.startour.com.br/

Aquaventure Waterpark

Visitaremos hoje o Aquaventure Waterpark, localizado à beira do Golfo Pérsico, no complexo do Hotel Atlantis 
em Palm Jumeirah. O parque possui vários toboáguas com aventuras radicais, piscinas e uma incrível praia 
particular!

A maior atração do Aquaventure Waterpark é o toboágua da Torre de Netuno, com trajeto de início vertical que 
passa por um tubo de acrílico dentro de um grande aquário, onde é possível ver peixes, arraias e até tubarões. 
Quem está de fora do brinquedo consegue acompanhar tudo através do aquário. Outra atração que está entre 
as prediletas dos visitantes é a Torre de Poseidon, que conta com diversos toboáguas diferentes. O Aquaconda 
está entre os maiores toboáguas do mundo e a descida repleta de curvas e com grandes boias para grupos. E 
não para por ai, o Zoomerando testa os visitantes com voos em estilo bumerangue dignos de frios na barriga, 
enquanto o toboágua Vingança de Poseidon assusta quando o chão desaparece e os visitantes alcançam 60 km 
por hora dentro de um tubo.

O Torrent River é o predileto de quem só quer relaxar. Basta pegar uma boia redonda e se soltar que a correnteza 
faz todo o trabalho e você passará deliciosos momentos sem nenhum esforço. Há ainda piscinas com grandes 
brinquedos especialmente dedicados para crianças e também a área da praia, onde é possível até investir em 
um jogo de vôlei na areia.

Após o parque visitaremos o The View – Inaugurado em 06/04/2021, uma das mais novas atrações da cidade que 
oferece uma visão de 360º. da cidade. Imperdível! 

Para completar nosso dia de hoje, visita ao The Pointe, com tempo livre para jantar no instagramável Saya Café, 
tirar belas fotos do Hotel Atlantis The Palm e ainda assistir ao maior show de águas do mundo! 

Dubai
Aquaventure Waterpark + The View + The Pointe
5º dia (7 de Janeiro) 



Pela manhã visita ao Miracle Garden (ingresso incluso). O jardim foi lançado no dia dos namorados em 2013 e ocupa 
mais de 72.000 m², tornando-o o maior jardim natural de flores do mundo, com mais de 50 milhões de flores e 
250 milhões de plantas, incluindo um Airbus A380 repleto de flores. Em continuação iremos ao Dubai Frame – 
gigantesca moldura que destaca uma paisagem repleta de arranha-céus, possuindo 150m de altura e 93 m de 
largura. Tem um observatório no 48º andar que é impressionante! (ingresso incluso ao observatório)  

Pela tarde prepare-se para uma verdadeira aventura em veículos off-roads 4X4, com muita adrenalina e 
emoção pelas Dunas do Deserto de Dubai! Parada para apreciar o pôr do sol sobre as douradas areias do deserto 
e em continuação um jantar típico, com direito muita música árabe e a apresentação da dança do ventre!

Dubai • Miracle Garden + Dubai Frame + Safari pelas
dunas com jantar típico
6º dia (8 de Janeiro)
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Dubai • Burj Khalifa & Dubai Mall – show das águas dançantes
7º dia (9 de Janeiro)

Hoje visitaremos o imponente Burj Khalifa, uma torre de 828 metros de altura, considerado pelo Guinness 
World Records, o edifício mais alto do mundo, tendo mais que o dobro da altura do Empire State Building 
e quase o triplo do tamanho da Torre Eiffel. Subiremos até o Observatório que fica a 424 metros de altura 
e que oferece uma magnífica vista panorâmica de 360º de Dubai.

Em seguida, vamos ao Dubai Mall, um dos maiores centros de entretenimento e compras do mundo, 
com mais de 1200 lojas e mais de 150 restaurantes. Lá encontraremos também um dos maiores aquários 
do mundo, o Dubai Aquarium, localizado no meio do shopping, onde vivem mais de 33.000 animais 
marinhos incluindo mais de 400 tubarões e arraias gigantes.

Ao final do dia assistiremos ao Show das Águas Dançantes, numa imensa lagoa artificial situada no 
coração do complexo Downtown Burj Khalifa e você ficará encantado com o belíssimo espetáculo com 
jatos de água e luzes coreografados ao som de músicas árabes e internacionais!
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Pela manhã saída em transporte privativo para a Marina de Dubai onde vamos curtir um passeio no YELLOW 
BOAT, passeio de 1h e 30mim em botes de alta velocidade percorrendo algumas das famosas atrações de 
Dubai, dentre elas a Ain Dubai – Roda Gigante mais alta do mundo, Hotel Atlantis, Burj Al Arab, dentre outros. 

Em continuação seguiremos para o Motiongate Dubai, um parque temático de cinema inspirado em 
Hollywood. Hoje a diversão é garantida! O Motiongate Dubai é dividido em 5 áreas: Studio Central, Columbia 
Pictures, DreamWorks, Lionsgate e The Smurfs.

Lionsgate, é basicamente dedicada ao filme The Hunger Games, com duas atrações do filme Jogos Vorazes: 
Panem Aerial Tour, simulador 4D que nos permite viajar por todos os distritos e o Capitol Bullet Train, uma 
montanha russa sensacional, que nos leva do Distrito 12 até a Capital com muitos loopings e trechos invertidos.

Na área Columbia Pictures destaca-se a atração Ghostbusters: Battle of New York, um brinquedo de atirar 
com laser nos monstrinhos, recriando a temática da famosa série de filmes Caça Fantasmas! Você não pode 
perder a montanha russa The Green Hornet: High Speed Chase, uma expedição que vai nos levar ao universo 
do filme Tá Chovendo Hambúrguer, onde com certeza você não conseguirá sair seco!

Mais emoções lhe aguardam no Underworld 4D, uma experiência sensorial no cinema, com muitas cenas 
ensanguentadas e violentas e o Zombieland Blast-off onde você vai despencar de uma torre de 58m que vai às 
alturas e depois fica “quicando” até que a aceleração seja zero. 

Na DreamWorks, uma área indoor e toda climatizada, vamos encontrar os universos de Shrek, Madagascar, 
Kung Fu Panda, e Como Treinar Seu Dragão, com atrações que vão desde shows, a simulador 4D e montanhas 
russas!

E não para por ai! Para dar uma relaxada e para quem não curte muita adrenalina, que tal uma brincadeira na 
área dos Smurfs?

Yellow Boat + Motiongate
8º dia (10 de Janeiro)
Dubai
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Em horário marcado saída para o IMG Worlds of Adventure, considerado o maior parque de diversões indoor do 
mundo, o IMG Worlds of Adventure é atração imperdível para quem adora brinquedos emocionantes e não 
resiste a alguns gritos misturados a gargalhadas!

O parque é dividido em várias seções e cada uma delas tem uma temática diferente. A Marvel Zone tem 
brinquedos inspirados no universo da Marvel. O simulador do Hulk é sensacional, enquanto a montanha-russa 
do Homem Aranha é pura adrenalina e vai arrancar muitos gritos! O Thunder Spin, do personagem Thor, não 
fica atrás e diverte também aos expectadores de fora do brinquedo, que acompanham as infinitas voltas de 
quem está rodando no ar. O Lost Valley Dinosaur Adventure agrada aos visitantes que são apaixonados pelo 
tempo jurássico, com sua área repleta de dinossauros e os brinquedos são todos inspirados no período, 
destacando-se as montanhas-russas Predator e Velociraptor. Na área do Cartoon Network, os personagens 
principais são o Ben 10, As Meninas Superpoderosas, O Incrível Mundo de Gumball e a Hora de Aventura. O 
parque conta também com vários restaurantes e lojas temáticas onde você poderá aproveitar para comprar 
lembranças dos seus personagens prediletos!

Após o parque nossa próxima aventura é a Ain Dubai – a roda gigante mais alta do mundo, localizada na Ilha de 
Bluewaters.

Dubai • IMG Worlds of Adventure + Ain Dubai
9º dia (11 de Janeiro) 
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Dubai - Abu Dhabi
City Tour

10º dia (12 de Janeiro)

A MESQUITA DO SHEIKH ZAYED

Aproveitaremos a manhã de hoje para curtir a piscina e a praia privativa de nosso hotel! Em horário marcado 
saída em ônibus privativo para o nosso City Tour, onde visitaremos as principais atrações desta encantadora 
cidade, a maior dos Emirados e conhecida como a “Pérola da Arábia”:

Mesquita Sheikh Zyed, a maior mesquita do país, que tem um imenso tapete persa, lustres de cristal e 
capacidade para 41 mil fiéis.
Passeio pela avenida dos palácios da família real de Abu Dhabi
Hotel Emirates Palace 
Palácio Presidencial 
Passeio pela Corniche – avenida da praia 
Central Market – lojas típicas 
Museu do Louvre (ingresso não incluso)

A mesquita foi tem esse nome em 
referência ao Sheikh que deu início 
ao processo de extremo 
desenvolvimento dos Emirados 
Árabes Unidos.

O Emirates Palace Hotel é o hotel 
mais suntuoso de Abu Dhabi. É 
realmente um palácio.

Imponente e belíssimo.

Parece uma miragem no deserto, 
mas é o novo Louvre Abu Dhabi

Um dos museus mais modernos, 
fascinantes e bem organizados do 
mundo.



Warner Bros World Abu Dhabi
11º dia (13 de Janeiro)

Pela manhã saída para uma aventura no Warner Bros World Abu Dhabi, um dos maiores parques de 
diversões indoor do mundo.

O parque apresenta personagens das franquias da Warner Bros., como Looney Tunes, DC Comics, 
Hanna-Barbera, dentre outras incríveis atrações. O parque conta com 29 atrações espalhadas por seis 
áreas diferentes, que incluem a Cartoon Junction, com brinquedos temáticos do Pernalonga, Patolino e 
Tom e Jerry; Bedrock, que possui uma recriação da Bedrock de “Os Flinstones”; a Warner Bros Plaza, 
local com visual inspirado na Velha Hollywood e suas estrelas; a Dynamite Gulch, ambientado no eterno 
gato-e-rato da briga entre o Coiote e o Papa-Léguas; e a DC Universe, principal chamariz do complexo 
que engloba duas áreas distintas ao construir suas próprias versões das cidades de Metrópolis e Gotham 
City. 
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Pela manhã, saída para uma jornada emocionante ao parque temático Ferrari World, dedicado aos 
apaixonados por carros, oferecendo excelentes experiências envolvendo o mundo automobilístico da Ferrari. 
Além de agradar os fãs da marca, nada deixa a desejar aos amantes dos parques de diversões, onde você 
poderá curtir a montanha-russa mais rápida do mundo, a Formula Rossa, que alcança incríveis 240 km/h e 
experimentar o looping mais alto do mundo na Flying Aces.

Além das montanhas-russas, não podemos perder os simuladores de Fórmula 1 e de carros da Ferrari no 
Scuderia Challenge, além de pilotar uma Ferrari Califórnia de verdade ao redor da Yas Island. Um dos 
simuladores está incluso no preço do ingresso e deve ser agendado logo após a entrada, porém os mais 
empolgantes são pagos à parte, assim como a experiência de dirigir uma Ferrari nas pistas. Quem não tiver 
tanta habilidade ou não desejar gastar tanto, poderá aproveitar o Karting Academy, um kart com pista 
inspirada no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

O parque oferece ainda brinquedos com simuladores 4D, shows temáticos, exposição de carros, espetáculos de 
acrobacias com carros e troca de pneus e ao final teremos um tempinho para as lojas do parque, onde há todo 
tipo de lembrança, souvenir, acessórios e roupas com a marca da escuderia italiana.

Após o parque iremos ao Yas Mall com tempo livre para jantar antes de retornar ao hotel.

Abu Dhabi • Ferrari World + Yas Mall
12º dia (14 de Janeiro) 



Yas Waterworld Abu Dhabi

Em horário marcado, traslado em ônibus privativo com destino a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes 
Unidos, localizada fora do continente, em uma ilha do Golfo Pérsico.

A cidade tem como foco a exportação de petróleo e o comércio, o que se reflete nos modernos arranha-céus e 
nos megacentros de compras, como os shoppings Abu Dhabi e Marina. Acomodação no Hotel HILTON ABU 
DHABI YAS ISLAND e em seguida visita ao YAS WATERWORLD ABU DHABI, eleito em 2019 o melhor parque 
aquático do mundo, com 45 atrações entre toboáguas e brinquedos, distribuídos em uma área de 15 hectares, 
você vai seguir as aventuras de uma garota dos emirados chamada Dana em busca de uma pérola gigante que 
trazia prosperidade e alegria à sua cidade. Os visitantes são convidados a participar da procura pela pérola 
perdida com outros personagens. As atividades são divididas em quatro categorias: Adrenalina, Aventuras 
Emocionantes, “Mooving & Grooving” e Diversão para Jovens, oferecendo opções para toda a família.

Os visitantes podem experimentar passeios nunca vistos em parques aquáticos, como o maior passeio de surf e 
maior lâmina de água suspensa e um looping de montanha russa.

Abu Dhabi
Yas Waterworld
13º dia (15 de Janeiro) 
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Dubai – Maldivas
14º dia (16 de Janeiro)

Em horário marcado, saída em ônibus privativo com destino ao Aeroporto de 
Dubai, para embarque em vôo Emirates com destino às Maldivas.

Chegada, recepção e traslado em lanchas rápidas para o Hotel SAii Lagoon 
Maldives Curio Collection by Hilton, um paraíso em meio ao oceano índico.

Restante do dia para curtir a praia paradisíaca do nosso exuberante hotel e 
registrar belíssimas fotos. Jantar incluso no hotel.
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SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton

15º dia (17 de Janeiro) • Maldivas
– Dia livre para atividades em nosso belo resort. Ao anoitecer nossa resenha será no
Hard Rock Café, com jantar incluso.

Pela manhã, traslado em lanchas rápidas com destino ao Aeroporto de Male para 
embarque com destino a Singapura, um dos menores e mais desenvolvidos países do 
mundo, Singapura é ao mesmo tempo uma ilha, uma cidade e uma nação! Singapura 
desenvolveu uma atmosfera elegantemente britânica, o que em contraste com a 
cultura asiática resultou em uma cidade verde, moderna e muito charmosa, com 
inúmeros atrativos! Chegada, recepção e traslado para o Hotel.

16º dia (18 de Janeiro) • Maldivas
– Dia livre para aproveitar a área de piscinas do nosso resort ou quem sabe uma atividade
aquática? Ao final da tarde sugerimos assistir ao por do sol e muitos cliques deste lugar que
com certeza deixará recordações maravilhosas para o resto da vida.  Jantar incluso no hotel.

17º dia (19 de Janeiro) • Maldivas - Singapura



Marina Bay Sands
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Singapura – City tour + opcional Singapore Flyer
18º dia (20 de Janeiro)
Começaremos nossa visita pela Marina Sands Bay, um complexo gigante com três torres ligadas por um 
lindíssimo jardim e uma piscina suspensa com uma fantástica vista panorâmica da cidade, de onde 
conseguirá avistar alguns dos locais mais famosos. Destacamos o curioso edifício em forma de flor de 
lótus que é o Art Science Museum e os Gardens by the Bay que tem um belíssimo espetáculo noturno 
que envolve jogos de luzes, músicas da Disney e o rio Singapore como cenário. Seguiremos nosso tour 
passando pela extensa avenida Orchard Road que é a perdição dos amantes de compras com os seus 
quatro quilómetros repletos de centros comerciais, "Little India", a "Cingapura colonial" para ver o 
Merlion, metade peixe, metade leão, fazendo referência aos tempos de vila de pescadores e ao nome da 
cidade que significa "Cidade Leão", Teatro Esplanade, distrito Financeiro, Chinatown, Templo Sri 
Mariamman e Jardim Botânico de Cingapura. No final da tarde nossa sugestão é a roda gigante 
SINGAPORE FLYER que oferece uma vista panorâmica de toda a cidade e ainda permite observar parte 
das vizinhas Malásia e Indonésia. Neste complexo encontra-se alguns dos melhores restaurantes locais e 
ainda um simulador de voo! 
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Universal Studio Singapore

Nosso dia de hoje será dedicado ao UNIVERSAL 
STUDIOS SINGAPORE localizado no Resorts World 
Sentosa na Ilha Sentosa em Singapura.

Singapura
Universal Studio Singapore
19º dia (21 de Janeiro) 



(91) 98121-2738
FALE CONOSCO VIA WHATS:STARTOUR.COM.BR

(91) 3205-0707
@STARTOURTOEMDUBAI

POR QUE ESCOLHER STARTOUR:

Equipe acompanhando embarque e desembarque dos Grupos, tanto no Brasil como no exterior;
Guias especializados e experientes acompanhando o Grupo desde o Brasil;
Equipe de coordenadores para melhor auxiliar seus passageiros;
Companhias aéreas e hotéis de primeira linha;
Reunião com passageiros e guias antes da viagem;
Segurança, confiabilidade e experiência da agência líder do mercado Disney no Pará;
Agência pioneira no Brasil a levar grupo de adolescentes para Maldivas, Dubai e Abu Dhabi;
Coordenação de João Bernardo Morgado e Silvia Benchimol Barros.

20º dia (22 de Janeiro) • Singapura / Dubai / São Paulo / Belém
Está chegando a hora de regressar!

Está chegando a hora de regressar! Em horário determinado, traslado privativo ao Aeroporto de 
Singapura para embarque com destino a Dubai e conexão para Guarulhos. Chegada prevista para 
às 17:20 e conexão para Belém.

21º dia (23 de Janeiro) • Belém

Chegada em Belém prevista para 00:55 e... FIM DE NOSSOS SERVIÇOS! 

Não fique triste, pois o pessoal da STARTOUR continuará trabalhando para lhes proporcionar 
sempre as melhores férias. Que tal começar a programar sua próxima viagem? 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

PASSAPORTE + AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENORES DE 18 ANOS  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

DUBAI – FOUR POINTS BY SHERATON SHEIKH ZAUED ROAD / APARTAMENTO DUPLO OU TRIPLO 
ABU DHABI – HILTON ABU DHABI YAS ISLAND / APARTAMENTO DUPLO OU TRIPLO 

MALDIVAS – SAII LAGOON CURIO COLLECTION BY HILTON / APARTAMENTO DUPLO OU TRIPLO 
SINGAPURA – JEN SINGAPORE TANGLIN BY SHANGRI LA  / APARTAMENTO DUPLO OU TRIPLO 

JOÃO BERNARDO MORGADO
ANA PAULA GROSSINHO
ANDRÉ BORGES DE LIMA
ANTONIO ASSEF JUNIOR
BIANCA FERNANDEZ
BIANCA FRANCO 
BRENO BLASBERG 
CAMILA KAHYAT
CLAUDIA FREIRE
CLAUDIA GUEDES
CLAUDIA MARTINS NOVAES
CILÉIA MENEZES
CLÉLIA ANDRADE
DANIELA ALVES DE JESUS
DENISE PINHEIRO MARTINS

JANA REBOUÇAS
JOSÉ CAPELONI JUNIOR
KARLA GUEIROS
LAIS CARNEIRO
LAURA FERREIRA
LEONARDO MORGADO
LORENA AGUIAR SARMENTO
MARCO ANTONIO MOTA
MARINA FERREIRA MORGADO
MURILO FONSECA WALTER
REGINA KRELLING
ROSA COSTA
SARA JOHNSTON COSTA
SÍLVIA BENCHIMOL BARROS
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EQUIPE DE GUIAS STARTOUR - A MELHOR DE BELÉM!



INCLUIDO

Passagem aérea em classe econômica, no trecho Belém / São Paulo / Dubai / Maldivas / Singapura / Dubai / São 
Paulo / Belém, podendo ser em vôo direto, com escala e/ou conexão; 
Hotéis mencionados no roteiro ou similares;
Traslados privativos mencionados no roteiro;
Taxas hoteleiras e Gorjetas para maleteiros em todos os hotéis (1 VOLUME POR PESSOA);
Ingressos para todos os parques mencionados no roteiro como incluídos;
City Tour em Dubai e Abu Dhabi;
Assistência permanente de Guia e Coordenador desde Belém;
CAFÉ DA MANHÃ em todo o roteiro;
3 JANTARES nas Maldivas;
Seguro de Viagem Assist Card com cobertura de U$ 60.000;
Kit de viagem.

NÃO INCLUIDO:

Gorjetas para carregadores nos aeroportos;
Excesso de bagagem (independente do valor pago a título de despacho de bagagem);
Extras de caráter pessoal, refeições, bebidas em geral, telefonemas, internet, lavanderia e medicamentos;
Passeios opcionais e/ou sugeridos;
Documentação pessoal (passaporte e vistos consulares);
Testes de Covid-19;
Tudo que não esteja especificado no programa como incluso.

ATENÇÃO

A STARTOUR - Viagens e Turismo se reserva o direito de cancelar o presente programa de viagem quando não 
for atingido o número mínimo de 20 participantes. Caso este número mínimo não seja atingido, a agência 
poderá manter a programação, recalculando o valor de acordo com a quantidade de passageiros inscritos e 
aceitação dos mesmos nas novas condições de pagamento. 

O Roteiro poderá a qualquer tempo ser modificado pela agência, visando um melhor aproveitamento da 
programação, sem prejuízo dos serviços contratados, bem como as datas de saída e voos previstos poderão ser 
alteradas em razão de modificações repassadas pelas companhias aéreas.
Nossa Excursão será executada observadas as condições específicas deste programa e as Condições Gerais 
estabelecidas pela Deliberação Normativa no. 161/85 da EMBRATUR e que se encontram a disposição dos 
participantes, na Sede de nossa Agência, regulamentando as responsabilidades, os direitos e os deveres 
recíprocos entre as partes contratantes.

O ato de inscrição no presente programa, mediante sinalização de U$ 1.000,00, implica automaticamente na 
adesão às condições gerais estabelecidas e reforçamos que a documentação necessária para a viagem 
(passaporte, visto e autorização de viagem para menores) deve ser entregue na agência para conferência até 
30/11/2022.

Roteiro atualizado em 21/03/2022
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