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1º dia (19 de Fevereiro) • 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 (20 de Fevereiro) • 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 + opcional La Perle
3º dia (21 de Fevereiro)

quadrados tem duas secções – 
uma área de património com 
arquitetura antiga e um segundo 
espaço com estruturas mais 
contemporâneas.
• Museu de Dubai (ingresso não incluso)

• 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.
• Etihad Museum (ingresso não incluso)

• Al Shindagha Museum que 
conta a história de Dubai (ingresso não 
incluso)

• Palácio Zaabeel, residência 
oficial do Emir de Dubai (parada para 
fotos)

• Emirates Tower + Museu do 
Futuro (parada para fotos)

• Dubai Creek Harbour - vamos 
terminar nosso dia neste novo 
point da cidade e apreciar um 
exuberante pôr do sol.

A noite a opção é assistirmos ao 
show La Perle (ingresso não 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!
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Mall of The Emirates

Pela manhã visitarmos o Mall of the Emirates e 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!

Neste Mall você poderá conhecer a maior estação de esqui indoor do mundo, a SKI DUBAI (ingresso não incluso) que 
conta com 22 mil metros quadrados de área. 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!

No final da tarde visitaremos o THE VIEW (ingresso incluso), inaugurado em 06/04/2021, a mais nova atração da cidade 
que oferece uma visão de 360º da cidade. Imperdível! e por fim iremos ao THE POINTE, com tempo livre para 
jantar, tirar belas fotos do Hotel Atlantis The Palm e ainda assistir ao maior show de águas do mundo!

Dubai
Mall Of Emirates + The View + The Pointe
4º dia (22 de Fevereiro) 
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Para a manhã de hoje nossa sugestão é fazer uma imersão pelas ruelas do Souk do Ouro e especiarias!

E pela parte da tarde sugerimos 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! (passeios opcionais)

Dubai • Opcionais: Souk de Ouro e Especiarias
+ Safari pelas dunas com jantar típico
5º dia (23 de Fevereiro)



Dubai – Burj Khalifa & Dubai Mall – Show das águas dançantes
6º dia (24 de Fevereiro)

Visitaremos hoje o Burj Khalifa (ingresso incluso), 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 (ingresso 

não incluso), 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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Abu Dhabi • City Tour + opcional Ferrari World / Dubai
7º dia (25 de Fevereiro)

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.
Qasr Al-Watan
Passeio pela Corniche (avenida da praia) e pela avenida dos palácios da família real de Abu Dhabi
Hotel Emirates Palace
Palácio Presidencial
Central Market (lojas típicas)
Museu do Louvre (ingresso não incluso)

Parque da Ferrari (ingresso não inclusol)

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.
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Miracle Garden + Dubai Frame + Ain Dubai + Global Village
8º dia (26 de Fevereiro)

No dia de hoje visitaremos pontos turísticos de destaque em Dubai!

Miracle Garden - Jardim com 150 milhões de flores e plantas (ingresso incluso)

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 é impressionante! (ingresso incluso)

Ain Dubai – Roda Gigante mais alta do mundo, localizada na Ilha de Bluewaters (ingresso incluso)

Global Village – Complexo de entretenimento que celebra a reunião dos povos e apresenta aos 
visitantes a cultura de diversos países, divididos em pavilhões, onde cada um deles oferece opções de 
compra, alimentação e entretenimento típico da região. É uma oportunidade incrível de conhecer 
hábitos, costumes e de experimentar algumas delícias de países como Turquia, Líbano, Síria, Qatar, 
Tailândia, Índia, China, Rússia, Vietnã e até dos populares Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e 
Austrália. Além dos pavilhões dos países, Global Village oferece um parque de diversões nos moldes de 
antigamente, mas claro que alguns brinquedos mais radicais também não podiam faltar, além dos
espetáculos ao ar livre, danças e apresentações típicas de cada país.
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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 de mercado em viagens internacionais;
Coordenação de João Bernardo Morgado e Silvia Benchimol Barros.

9º dia (27 de Fevereiro) • Dubai / São Paulo / Belém

Está chegando a hora de regressar!

Em horário determinado, traslado ao Aeroporto de Dubai, para embarque em vôo Emirates às 
09h05 com destino a São Paulo. Chegada prevista para às 17h20 e conexão para Belém. 

10º dia (28 de Fevereiro) • Belém

Chegada em Belém 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? 

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

HELISA TITAN MACOLA
.JANA REBOUÇAS
.JOSÉ CAPELONI JUNIOR
KARLA GUEIROS
LAIS CARNEIRO
LEONARDO MORGADO
LORENA AGUIAR SARMENTO
MARCO ANTONIO MOTA
MARINA FERREIRA MORGADO
MURILO FONSECA WALTER
REGINA KRELLING
ROSA COSTA
SARA JOHNSTON COSTA
SÍLVIA BENCHIMOL BARROS

EQUIPE DE GUIAS STARTOUR - A MELHOR DE BELÉM!
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AÉREO + TAXAS DE EMBARQUE + TERRESTRE
PREÇO POR PESSOA EM APTO DUPLO        PREÇO POR PESSOA EM APTO TRIPLO

U$ 2.998,00*        U$ 2.898,00*

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

(91) 3205-0707
@STARTOURTONADISNEY

SEGURO DE VIAGEM ASSIST CARD COM COBERTURA PARA COVID-19
Para passageiros até 68 anos: U$ 120

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

PASSAPORTE + AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENORES DE 18 ANOS  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

DUBAI – FOUR POINTS BY SHERATON SHEIKH ZAYED ROAD

(*) OS PAGAMENTOS ACIMA PODEM SER EFETUADOS EM DÓLARES OU CONVERTIDOS PARA REAIS
NA DATA DO PAGAMENTO, PELO CÂMBIO TURISMO A SER FORNECIDO PELA AGÊNCIA.

1ª Modalidade: Credi Viagem, sinal de U$1.000,00 na inscrição + 10 parcelas (abril a janeiro de 2023) devendo a
última parcela ser integralizada até o dia 15/01/2023, sendo obrigatório o pagamento de uma parcela por mês.

2ª. Modalidade: sinal de U$1.000,00 na inscrição + saldo em até 6x SEM JUROS nos cartões de crédito VISA,
MASTERCARD ou ELO.

A INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ EFETIVADA MEDIANTE O PAGAMENTO DO SINAL E ASSINATURA DO CONTRATO
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INCLUIDO

Passagem aérea em classe econômica, no trecho Belém / São Paulo / Dubai / São Paulo / Belém, podendo ser em 
vôo direto, com escala e/ou conexão, incluindo uma mala despachada de 23 kg;
Hotel mencionado no roteiro ou similar;
Traslados privativos mencionados no roteiro;
Taxas hoteleiras;
Ingressos para todos os locais mencionados no roteiro como incluídos;
City Tour em Dubai e Abu Dhabi;
Assistência permanente de Guia desde Belém;
CAFÉ DA MANHÃ em todo o roteiro;
Kit de viagem.

NÃO INCLUIDO:

Gorjetas para carregadores nos hotéis e 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);
Tudo que não esteja especificado no programa como incluso;
Seguro de Viagem;
Teste de Covid-19 para o retorno ao Brasil.

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 e autorização de viagem para menores) deve ser entregue na agência para conferência até 
31/01/2023.

Roteiro atualizado em 17/03/2022


