NAVIO HORIZON

CRUZEIRO

5 EXCURSÕES
INCLUÍDAS

4 a 11 de JANEIRO 2020

DUBAI e LENDAS
ÁRABES

DUBAI / KHASAB / MUSCAT / KHOR AL FAKKAN / ABU DHABI

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

1º DIA LISBOA / MADRID / DUBAI UNITED ARAB EMIRATES
Dia 3 de Janeiro pelas 14h40 comparência no Aeroporto de Lisboa, embarque em
Voo IB3103 com partida às 16h40. Chegada desembarque, Formalidades e
embarque em voo IBE 2951 com partida às 22h00 com destino ao
Dubai. Chegada pelas 08h05 desembarque e transfere ao Terminal de
Cruzeiros do Dubai.
Formalidades de embarque no navio Horizon da Pullmantur. Instalação nos
respetivos camarotes. início do Cruzeiro. Jantar e noite a bordo.

2º DIA DUBAI UNITED ARAB EMIRATES
Tudo incluído a bordo. Após o pequeno almoço saímos para excursão. O Dubai
é a segunda maior cidade dos sete Emirados e é conhecida como a
"Cidade dos Comerciantes" pela sua longa historia de comercio.
Deixe-se surpreender pela mescla única de Oriente e Ocidente. A
excursão começa junto ao famoso hotel de 5 estrelas Burj al Arab.
Seguimos por Sheikh Zayed Road até ao
Museu do Dubai localizado
no Forte Al Fahidi do século XVIII. No museu encontrará
ecrãs
que representam varias cenas que proporcionam uma visão fascinante
dos acontecimentos históricos da cidade. Depois da visita ao museu,
visitamos
o souq de especiarias aromáticas e o extenso souq de ouro
donde poderá comprar joias de ouro a preços mais baixos que em
qualquer outro lugar do mundo. Regresso ao Navio. Jantar e noite a bordo.

CAMAROTE EXTERIOR SUPERIOR

3º DIA … / KHASAB ( OMAN )
Tudo incluído a bordo. Após o Pequeno Almoço inicio da excursão onde
conhecerá os lugares
emblemáticos da Península de Musandam e a
sua Capital, Khasab. Visitamos
o Baluarte do seculo XVII que os
portugueses edificaram quando dominavam o comercio marítimo no
estreito de Ormuz. Seguimos depois para Bukha, que faz fronteira com
o Emirado de Ras al Khaima. Durante o trajecto, aproveite para
fotografar as espectaculares paisagens desta região. Em Bukha visitaremos
a sua Fortaleza que permitirá contemplar uma deslumbrante paisagem de
contrastes. Antes de regressar ao porto, pararemos na Grande Mesquita.
Jantar e noite a bordo.

ABU DHABI

4º DIA … / MUSCAT ( OMAN)

Tudo incluído a bordo. Após o Pequeno Almoço saímos para excursão
vistamos a Grande Mesquita de Muscat uma das maiores do mundo.
Seguimos depois para o Museu Bait Zubair e de seguida visitamos o centro
histórico com toda a sua azafama e terminamos no mais antigo Souq de
Oman onde poderá aproveitar para fazer compras. Regresso ao Navio. Jantar e
noite a bordo.
KHASAB

CRUZEIRO DUBAI e LENDAS ÁRABES
5º DIA … / KHOR AL FAKKAN
Tudo incluído a bordo. Após o Pequeno inicio da excursão , terá o
privilegio de desfrutar da paisagem exuberante da Costa este dos
Emirados Árabes. A viagem de autocarro fará viajar 300 anos atrás no
tempo quando chegar à emblemática Fortaleza de Fujairah. De seguida,
visitarás o Oásis de Bithna. Seguimos depois para o colorido Mercado dos
Lavradores onde poderá adquirir artesanato da Região. Depois subirá as
montanhas de Masafi Pass para desfrutar de uma paisagem inolvidável.
Seguimos este trajecto panoramico pela costa de Fujairah na cordilheira Hajjar,
onde admirará o contraste entre as praias de areia e as verdes paisagens.
Terminaremos a nossa excursão com uma paragem na Mesquita mais
antiga dos Emirados Árabes Unidos, localizada em Bidiya: do seu exterior
poderá realizar fotografias carregadas de historia antes de voltar ao porto.
Regresso ao Navio. Jantar e noite a bordo.

DIA

FUJAIRAH

… / NAVEGAÇÃO

Tudo incluído a bordo.
Atividades e diversão a bordo. Aproveite para
conhecer o magnifico Navio Horizon e e usufruir de todas as suas atracções.

NAVT 3864

DIA

… /ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES

Tudo incluído a bordo. Iniciamos excursão que oferece uma
vista panoramica dos Emirados de Abu Dhabi começando pela Grande
Mesquita, também
conhecida como a Mesquita Sheikh Zayed o
fundador dos Emirados Árabes Unidos sendo a oitava maior Mesquita
do mundo e capaz de acolher mais de 40000 mil fieis. De seguida
podemos contemplar o Hotel Emirates Palace um dos maiores do
Mundo. Por fim reserve alguma energia para passear e tirar fotos no
magnifico pontão de Abu Dhabi antes de regressar ao Navio. *Para
visitar
os monumentos religiosos é obrigatório cobrir os ombros e
joelhos (não são admitidos calções o Tshirts sem mangas nem sandalias ou
chinelos). Regresso ao Navio. Jantar e noite a bordo.

DIA

MUSCAT

... / DUBAI UNITED ARAB EMIRATES

Pequeno-almoço a bordo. Em hora a indicar transfere ao Aeroporto de Atenas.
Embarque em Voo IBE 2950 com partida às 23h10 com destino a Madrid
chegada pelas 04h50. Chegada desembarque, formalidade
de
embarque
em
voo TP1011 pelas 10h05
com
destino
a
Lisboa. Chegada e
desembarque. Fins dos nossos serviços.

Devido às condições contratuais específicas do cruzeiro, no
caso de desistência de um cliente, o mesmo fica sujeito aos
seguintes gastos de cancelamento: Cancelamentos ocorridos entre
119 dias e 80 dias da data de partida, será cobrado 25% do preço
do pacote, cancelamentos de 79 dias a 31 dias antes da partida,
será cobrado 50% do preço do pacote, cancelamentos a 30 dias
ou menos da data de partida, será cobrado 100%.
te

- Para realizar o Cruzeiro, é obrigatório o cliente ser portador
de Passaporte e do original do Bilhete de Identidade ou Cartão
de Cidadão, que tem de estar válido no mínimo 6 meses após a
data de realização da viagem.

Preço por pessoa

Camarote

Cabine Dupla

Single

1750,00 €

1990,00 €

Inclui: Voos Lisboa-Madrid em classe turística com
direito a mala de porão até 23 Kg e vice-versa Voos
Madrid - Dubai
e
Dubai-Madrid.
Transferes
do
Aeroporto para Terminal de Cruzeiros e vice-versa, Taxas
de Aviação e Taxas Portuárias no valor de 220,00 €, Taxas
Administrativas no valor de 77,00 € estadia em Cabine
Exterior Superior, REGIME TUDO INCLUIDO que consiste
em Pequeno Almoço, comidas e jantar nos restaurantes
predeterminados a bordo (jantar segundo o horário),
acesso ao serviço buffet. Inclui todas as bebidas como
água, sumos, café, chá e pacotes de bebidas alcoólicas das
principais marcas. Guia acompanhante desde Lisboa,
Pacote de 5 excursões descritas no programa,
Participação em toda programação de animação e atividades,
espectaculares shows, acesso a todas as salas e bares, música
ao vivo, fitness center e pista de jogging ao ar livre, todas
as piscinas,
jacuzzis
e
solário,
biblioteca,
discoteca, entretenimento
em
zonas
de
piscina,
Instalações, clubes e entretenimento para crianças e
jovens, seleção de filmes a bordo e canais de televisão.
Seguro de viagem.

