Dubai
Al Manar Hotel Apartments 3* – De 04 a 13 de Abril de 2020

Este hotel de apartamentos oferece instalações luxuosas no coração de Dubai, apenas a 5
minutos do Aeroporto Internacional do Dubai. Tem uma piscina exterior, um ginásio e
uma sauna. Os apartamentos e estúdios modernos nos Al Manar Hotel Apartments estão
decorados com cores quentes. Estes incluem uma varanda privada, uma cozinha totalmente
equipada e uma espaçosa área de estar com televisão por satélite. O Al Manar, possui um
restaurante elegante que serve uma variedade de cozinha do mundo. Há também um lobby
lounge, que serve bebidas refrescantes e café gourmet. Os hóspedes podem exercitar-se
com os mais modernos equipamentos Nautilus no ginásio moderno ou dar um mergulho
refrescante na piscina exterior. Várias excursões, incluindo passeios de safari e na cidade
podem ser organizadas pela recepção que funciona 24 horas.O Al Manar Hotel Apartments

está localizado perto de um grande centro comercial, o parque de Al Mamzar e da praia Al
Mamzar. Um serviço de transporte para a praia e centros comerciais está disponível
mediante solicitação. Estacionamento gratuito e privado disponível.

Dubai Half day City Tour

Dubai, a cidade dos sonhos, é uma cidade que está sempre viva. Há muito a
ser visto nesta cidade que tenta todos a visitar pelo menos uma vez.

Cruzeiro Dhow com jantar incluído

Veja as vistas ao longo do Dubai Creek enquanto viaja num tradicional
dhow de madeira, construído da forma honrada do tempo, mas com todo o
conforto moderno. Desfrute de um buffet de jantar internacional a bordo,
seguido de entretenimento.

Desert safari with dinner dubai

O Evening Dubai Desert Safari é um dos passeios mais aventureiros e relaxantes se
você estiver visitando Dubai com sua família ou com seus amigos. Tenha a chance
de admirar a visão lendária das sublimes Dunas Vermelhas de Al Habib.
Se sonhou em andar na areia. Faça o seu sonho cumprir enquanto cavalga pelas
dunas num Land Cruiser. No entanto, se você é uma pessoa aventureira, então você
pode fazer churrasco enquanto desfruta de um jantar de churrasco. Faça o seu tour
dubai memorável enquanto se entrega em atividades do deserto durante seus safaris
do deserto como a tatuagem de henna, cachimbo de shisha, dança Tanoura
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Itinerário de viagem
Dia 03 de Abril de 2020 – Partida da Cidade de Maputo para Dubai.
Dia 04 de Abril de 2020 – Desembarque em Dubai, estadia no Al Manar Hotel
Apartments.
Dia 05 de Abril de 2020 – Conhecer um pouco de Dubai num City Tour de meio
dia, estadia no Al Manar Hotel Apartments.
Dia 06 de Abril de 2020 – Fazer o cruzeiro Dhow com direito a um jantar, estadia
no Al Manar Hotel Apartments.
Dia 07 de Abril de 2020 – Ir ao Desrt Safari, com jantar incluído.
Dia 13 de Abril de 2020 - Regresso a cidade de Maputo

Inclui
•
•
•
•
•
•

Passagens aéreas;
Visto dos Emirados Unidos;
Transfer do aeroporto/Hotel/aeroporto;
Acomodação para 04 pessoas;
Pequeno almoço;
Excursões.
De: 03/04/2020 a 13/04/2020
A PARTIR DE

297.539,79 MZN
SUJEITO A ALTERAÇÃO DE TARIFAS DE PASSAGENS AÉREAS

