
 

De 12 a 22 de Outubro de 2017
Omã, Abu Dhabi E Dubai



Visitaremos o bairro de Shatti Al Qurum, a Grande Mesquita, o museu Bait Al Zubair. 

Prosseguimos para uma foto do Al Alam, o Palácio oficial de Sua Majestade
Sultan Qaboos.

Almoço no Restaurante Bait al Luban.

Dia 13  
Muscat Tour



Passaremos pela orla em Muttrah e vamos ao agitado e colorido Muttrah Souk. 

Neste percurso, passaremos por seus becos e labirintos com uma miríade de 
mercadorias, especiarias exóticas, perfumes ricamente artesanais e roupas tradicionais.

Depois de um dia interessante cheio de experiências memoráveis, jantaremos no 
Restaurante RGB Grill no hotel.

Dia 14 - Muscat Tour



A experiência de uma viagem em Jeep
ao longo da Estrada Costeira com várias 
paragens interessantes no caminho.

Bimah Sinkhole que é uma espectacular 
cratera de pedra calcária entre uma 
montanha e o azul esverdeado do mar;
a Praia Fins de areia branca, que parece
a neve fresca; Wadi Tiwi que é 
considerado um dos mais bonitos wadis 
na região leste e teremos um pic-nique
no caminho.

Em seguida, vamos para Sur, que é uma 
vila de pescadores e um porto comercial. 

Jantar no hotel e o convite especial é
para vislumbrar a Praia das Tartarugas.

Dia 15  
Muscat para Sur Tour



Passeio em Jeeps para Wadi Bani Khalid, 
região com vegetação típica e visita numa 
aldeia. Almoço em um restaurante local. 

Em seguida, uma tarde de Desert 
Adventure em Wahiba Sands! Uma das 
áreas protegidas no Sultanato de Omã. 

No Wahiba Sands, vamos provar um 
safari através das dunas até nossa 
chegada para o acampamento em
tenda no deserto.

Jantar e noite no 1.000 Nights Camp

Dia 16  
Sur para Wahiba Sands  
(via Wabi Bani Khalid)



Visitaremos a cidade de Nizwa, conhecida por seus monumentos históricos, 
artesanato e produtos agrícolas. Passaremos pelo forte do século XVII com
a torre mais impressionante de Omã;

Pela vila medieval de Al Hamra, por Misfat Al Abreyeen, uma bela vila antiga 
na montanha, com terraços de palmeiras e uma variedade de frutas tropicais 
e seguiremos para o Castelo Jabrin e a vila de Bahla. 

De volta para Muscat teremos uma vivência, visitando uma Casa de uma 
Família Omani para o jantar aprender sobre a comida e cultura omani.

Dia 17 - Wahiba Sands para Muscat  
(Via Nizwa, Jabrin, Al Hamra e Misfat Al Abreyeen)



Vamos ao Abu Dhabi Falcon Hospital que foi criado no ano de 2007.

Uma experiência inesquecível com a visita ao museu e ao hospital com os falcões 
majestosos e voando livremente. A combinação espetacular de turismo cultural e 
ecológico que, incomparável em todo o mundo.

Dia 18 - Falcon World Tour 



A visita a famosa Mesquita Sheikh Zayed será 
impressionante. Ela é um marco imperdível pela 
imponência e sem dúvida, um dos mais 
importantes tesouros arquitectónicos da sociedade 
contemporânea dos Emirados Árabes Unidos 

Grande Mesquita  
Sheikh Zayed



Nosso jantar será no majestoso Al Arish, que parece uma parte da Heritage Village. 

A comida, assim como a decoração, tem o verdadeiro modo árabe, combinando
a cozinha tradicional com a internacional e deixando você querendo mais deste 
espetáculo.

Al Arish Restaurant 



Conheceremos um dos circuitos de 
Fórmula 1 mais avançados do mundo.

No Circuito de Yas Marina, mergulhemos 
em um mundo geralmente visto apenas 
por pilotos de corrida e suas equipes.

Dia 19 - Yas Marina Circuit 



O primeiro parque de diversões indoor da Ferrari, construído em 2010, em 
torno da lendária história da Ferrari. Uma combinação vencedora de passeios 
e atrações, com uma variedade de restaurantes italianos, lojas temáticas e 
mais de 20 atrações, incluindo a montanha russa mais rápida do mundo, a 
Fórmula Rossa, e shows ao vivo.

Visita Especial Ferrari World 



O Heritage Village vem demonstrar a 
herança do estilo de vida cultural e 
folclórica dos velhos tempos dos 
Emirados Árabes Unidos e é composto 
por edifícios históricos que envolvem 
os visitantes nesta experiência de vida.

Neste city tour visitaremos o Manaraat 
al Sadiyat, museu e a história e visão 
cultural da ilha de Saadiyat, oferecendo 
uma narrativa sobre o desenvolvimento 
planejado para os próximos anos, 
como o Louvre Abu Dhabi, o museu 
Zayed nacional e o Guggenheim.

City Tour em Abu Dhabi



Também conhecido como o 
Cappuccino Palace, esta mistura 
superior de café aromático é polvilhado 
com flocos de ouro 24 quilates para dar 
um sabor da realeza.

Servido em uma bandeja de prata 
polida, você irá desfrutar de seu 
cappuccino com uma tamara especial 
e chocolate escuro, tornando-o 
diferente de tudo o que você já 
experimentou antes.

Dia 20 - Um super
Cappuccino com Ouro

no Emirates Palace



O Dubai Mall é hoje o destino de compras e entretenimento mais visitado do mundo 
e por onde passaremos para apreciar o show das águas dançantes, durante jantar.

Visita ao Shopping com  
Show das Águas Dançantes



Começamos com uma visita ao Museu 
de Dubai sobre a cultura e história dentro 
do Forte Al Fahidi maravilhosamente 
restaurado, e que foi erguido em torno 
de 1787 para defender a cidade contra 
as invasões e renovado em 1971, 
recriando cenas de casas árabes 
tradicionais, mesquitas, souk, fazendas 
de tamaras, a vida marinha e o deserto.

Também estão expostos artefatos
de várias escavações no emirado, 
recuperados de túmulos que datam
do terceiro milênio aC.

Dia 21  
Tour Cultural em Dubai



Do museu iremos à estação Abra (táxi-barco) que o transportará para o outro lado, 
atravessando o Dubai Creek, onde o souk de especiarias aromáticas e o souk de 
ouro flamboyant aguardam sua visita.

Tour Cultural em Dubai 



O Centro Cultural Sheikh Mohammed está localizado em uma tradicional Wind 
Tower House, no coração do histórico distrito de Al Fahidi em Bur Dubai. O centro 
oferece um rico mirante cultural com um passeio a pé desta jóia antiga de Dubai. 

Um momento para desfrutar da atmosfera do Al Fahidi Historic District, um dos 
mais antigos bairros tradicionais com belas torres de vento que adornam as 
residências originais ao longo do Dubai Creek.

Visita ao Centro Cultural  
Sheikh Mohammed



Iremos experimentar um Safari entre dunas em 
Jeeps com 4 pessoas por carro. Em acampamento 
no deserto com Jantar Beduino e atividades como: 
Pinturas de Henna, Passeio de camelo, 
Belly Dancing e Tanoura show.

Arabian Desert Experience 



Terrestre por pessoa em apto duplo 

À vista – US$ 3855,00 ( US$3500,00 + US$355,00 a ser entregue em Muscat)

Parcelado no boleto – US$ 3870,00 em 6 x US$645 ( até dia 01 Outubro)

Preços para Adesão

Aéreo pela Emirates saindo de Guarulhos 

Aéreo Internacional - Tarifa a partir de US$ 1.300,00 + Taxas
Parcelado em até 5x s/ juros no cartão após julho

Aéreo Interno (Muscat/ Abu Dhabi) – Tarifa a partir de US$ 250,00 + taxas

Contato: atendimento@integralwoman.com.br

Ana Paula ou Tânia (11) 99174.9170 ou Whatsapp: (21) 96552.3929 / (11) 2539.0467



 
Nesta viagem você poderá

viver experiências
inesquecíveis das 1001 Noites.

Vamos?


