
 
 

TURISMO WEEK – PROGRAMA INDIVIDUAL 

UMA VISÃO DE DUBAI 
 

Dubai, um destino fascinante a desvendar 
 

Saídas 2012:  Diárias - de Out.01 a Nov.23 

Duração:  8 dias/ 6 noites 

Visitando:  Dubai e suas magníficas atrações 

Atrações: 

 6 noites de hospedagem na fascinante Dubai; 

 Visita panorâmica de meio dia para conhecer os principais atrativos; 

 Meio dia de visita ao bairro histórico. 
 

Roteiro:  

 

1º Dia – SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO 

No final da noite, apresentação no aeroporto internacional para embarque em voo com 

destino a Dubai. 

 

2º Dia – DUBAI 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação por 6 noites.  

 

3º Dia – DUBAI 

Pela manhã, saída em passeio privativo para visita panorâmica à cidade. Início pela Sheikh 

Zayed Road, área financeira que abriga prédios de arquitetura futurística, onde se destaca o 

imponente Burj Khalifa, maior arranha-céu do mundo, com 828m de altura. Parada para 

visita à Mesquita Jumeirah. Continuação pela orla de Jumeirah Beach, passando pelo 

tradicional bairro residencial de Jumeirah, o Mercato Mall e o mundialmente famoso Hotel 

Burj Al Arab, que, em formato de vela, tornou-se símbolo de Dubai. Continuação e visita ao 

Souk Madinat, luxuoso bazar em estilo árabe. Na sequência, o passeio contemplará a Palm 

Jumeirah, imensa ilha artificial em forma de palmeira onde foi instalado o suntuoso Atlantis 

Resort & Hotel. Visita à Dubai Marina, com seus luxuosos hotéis à beira mar e condomínios 

residenciais, e ao nobre bairro “The Old Town”, onde estão o Dubai Mall, maior shopping do 

mundo, e o Dubai Fountain, uma fonte iluminada de águas dançantes que atingem alturas 

jamais vistas. Tarde livre para atividades independentes.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

4º Dia – DUBAI 

Pela manhã, saída em passeio privativo à parte histórica de Dubai, incluindo caminhada pela 

região de Al Bastakiya, onde encontra-se o Museu de Dubai. Após visita a este museu, cuja 

construção data do século XVIII, continuação e travessia do Dubai Creek, um canal que 

atravessa a área antiga de Dubai, através de pequenos e tradicionais táxis aquáticos, mais 

conhecidos como “Abra”. Após chegada à margem oposta, já no bairro de Deira, visita ao 

Souk de especiarias, com suas fascinantes misturas de cores e aromas, e ao reluzente Gold 

Souk, onde uma infinita variedade de peças de ouro pode ser negociada a preços atrativos. 

Tarde livre para atividades independentes.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

5º Dia – DUBAI 

Dia livre para atividades independentes.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

6º Dia – DUBAI 

Dia livre para atividades independentes.  



 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

7º Dia – DUBAI 

Dia livre para atividades independentes.  

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

8º Dia – DUBAI/ SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO 

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino ao Brasil. 

Fim dos nossos serviços. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Taxa do visto Dubai por pessoa (líquido): US$ 68 (sujeito a alteração); 

 Taxa de embarque por pessoa (líquido): US$ 64 (sujeito a alteração); 

 Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso; 

 Preços não são válidos para períodos de feiras e eventos; 

 Alguns hotéis podem exigir quantidade mínima de diárias por período. 
 

 

PREÇO PARTE AÉREA + TERRESTRE POR PESSOA EM US$ (embarque de segunda a 

quinta): 

 

REGIÃO: JUMEIRAH BEACH RESIDENCE 

 

AMWAJ ROTANA (PRIMEIRA SUPERIOR) 
Localização: Jumeirah Beach Residence 

2012 
Classic Sea View Room 

Individual Duplo Triplo 

Out.01 a 08 
De 4,726 

Por 4,056 

De 3,480 

Por 2,950 

De 3,181 

Por 2,689 

Out.09 a 24 
De 5,182 

Por 4,498 

De 3,712 

Por 3,175 

De 3,336 

Por 2,839 

Out.25 a Nov.23 
De 5,414 

Por 4,723 

De 3,828 

Por 3,288 

De 3,405 

Por 2,906 

* Consulte abaixo suplemento aéreo obrigatório para saídas de Sex a Dom. 
 

 

 

REGIÃO: DUBAI MALL (FONTE) 

 

THE PALACE – THE OLD TOWN (LUXO) 
Localização: Região de Dubai Mall (Fonte) 

2012 
Deluxe Lake View Room 

Individual Duplo Triplo 

Out.01 a 17 
De 6,011 

Por 5,305 

De 4,135 

Por 3,586 
- 

Out.18 a 29 
De 6,867 

Por 6,135 

De 4,559 

Por 3,998 
- 

Out.30 a Nov.23 
De 6,011 

Por 5,305 

De 4,135 

Por 3,586 
- 

* Esta categoria de apartamento não comporta terceira pessoa; 

** Consulte abaixo suplemento aéreo obrigatório para saídas de Sex a Dom. 
 

 



 
 

THE ADDRESS DOWNTOWN (LUXO) 
Localização: Região de Dubai Mall (Fonte) 

2012 
Premier Room 

Individual Duplo Triplo 

Out.01 a Nov.23 
De 6,347 

Por 5,630 

De 4,299 

Por 3,745 
- 

* Esta categoria de apartamento não comporta terceira pessoa; 

** Consulte abaixo suplemento aéreo obrigatório para saídas de Sex a Dom. 
 

THE ADDRESS DUBAI MALL (LUXO MODERADO) 

Localização: Região de Dubai Mall (Fonte) 

2012 
Deluxe Room 

Individual Duplo Triplo 

Out.01 a Nov.23(*) 
De 5,739 

Por 5,041 

De 3,991 

Por 3,447 
- 

* Tarifas não são válidas para o período de Out.25 a 29; 

** Esta categoria de apartamento não comporta terceira pessoa; 

*** Suplemento obrigatório: consulte abaixo suplemento aéreo para saídas de Sex a 

Dom. 

 

 

REGIÃO: BUR DUBAI 

 

FOUR POINTS BY SHERATON DOWNTON (PRIMEIRA MODERADA) 
Localização: Bur Dubai 

2012 
Classic Room 

Individual Duplo Triplo 

Out.01 a 23 
De 4,371 

Por 3,714 

De 3,251 

Por 2,729 
- 

Out.24 a Nov.23 
De 4,483 

Por 3,822 

De 3,307 

Por 2,783 
- 

* Tarifas não são válidas para o período de Nov.04 a 07; 

** Esta categoria de apartamento não comporta terceira pessoa; 

*** Suplemento obrigatório: consulte abaixo suplemento aéreo para saídas de Sex a 

Dom. 

 

 

REGIÃO: SHEIKH ZAYED ROAD 

 

FOUR POINTS BY SHERATON SHEIKH ZAYED (PRIMEIRA SUPERIOR) 
Localização: Região da Sheikh Zayed Road 

2012 
Classic Room 

Individual Duplo Triplo 

Out.01 a 23 
De 4,819 

Por 4,148 

De 3,471 

Por 2,942 - 

Out.24 a Nov.23 
De 4,947 

Por 4,272 

De 3,535 

Por 3,004 - 

* Tarifas não são válidas para o período de Nov.04 a 07; 

** Esta categoria de apartamento não comporta terceira pessoa; 

*** Suplemento obrigatório: consulte abaixo suplemento aéreo para saídas de Sex a 

Dom. 

 

 



 
RADISSON ROYAL HOTEL (LUXO MODERADO) 

Localização: Região da Sheikh Zayed Road 

2012 
Standard Room 

Individual Duplo Triplo 

Out.01 a Out.24 
De 5,283 

Por 4,598 

De 3,703 

Por 3,167 -  

* Esta categoria de apartamento não comporta terceira pessoa; 

** Consulte abaixo suplemento aéreo obrigatório para saídas de Sex a Dom. 
 

 

 

 

 

 

REGIÃO: CREEK E BAIRRO HISTÓRICO 

 

SHERATON DUBAI CREEK (LUXO) 
Localização: Creek e bairro histórico 

2012 
Classic City View Room 

Individual Duplo Triplo 

Set.24 a Out.24 
De 5,067 

Por 4,389 

De 3,615 

Por 3,082 - 

Out.25 a Nov.23(*) 
De 5,211 

Por 4,529 

De 3,691 

Por 3,156 
- 

* Tarifas não são válidas para o período de Nov.05 a 08; 

** Esta categoria de apartamento não comporta terceira pessoa; 

** Consulte abaixo suplemento aéreo obrigatório para saídas de Sex a Dom. 
 

 

 

SUPLEMENTO AÉREO OBRIGATÓRIO – PREÇO POR PESSOA EM US$: 
 

Período Embarque Tarifa adulto 

Out.01 a Nov.23 Sex a Dom 43 

 

 

SERVIÇOS INCLUSOS 

 Passagem aérea São Paulo ou Rio de Janeiro/ Dubai/ São Paulo ou Rio de Janeiro, em 

classe econômica (K) promocional (válida somente para emissões feitas até Out.05 e 

embarque realizado até Nov.30); 

 Hospedagem em hotel previsto, conforme categoria escolhida, com banheiro privativo e 

taxas incluídas; 

 Café da manhã diariamente; 

 Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa em serviço privativo, com assistência em 

espanhol ou português (mediante disponibilidade); 

 Visitas conforme especificadas no programa em serviço privativo com guia local falando 

espanhol ou português (mediante disponibilidade); 

 Cartão de assistência de viagem internacional Assist Card plano Classic válido por 8 dias 

(válido para passageiros até 64 anos). 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS 

 Taxas de embarques nos aeroportos;  

 Despesas com documentação e vistos consulares;  

 Passeios opcionais; 



 
 Refeições não mencionadas como incluídas; 

 Extras de caráter pessoal (bebida, lavanderia, telefone, etc.);  

 Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis; 

 A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro;  

 Qualquer serviço não mencionado em “Serviços Inclusos”. 

 

 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  
 
RESERVAS 
Mediante preenchimento de nosso “Formulário de 
Solicitação de Reserva” com nome conforme 
passaporte e assinatura das nossas condições gerais. 
Na confirmação da reserva serão informados os 
prazos para pagamento. A reserva se tornará efetiva 
no ato do recebimento do sinal (ou pagamento 
integral). Reservamo-nos o direito de cancelar a 
reserva automaticamente caso os prazos não sejam 
obedecidos. 
Segundo normas do Banco Central, fica estabelecido 
que todos os passageiros viajantes deverão informar 
o número do CPF, independentes de serem os 
pagantes ou não. 
 
PREÇOS 
Os preços de qualquer programa de turismo 
internacional variam mês a mês com 
suplementos/descontos na parte aérea e/ou terrestre, 
em épocas de alta/ baixa temporada. Há, ainda, as 
oscilações de câmbio e/ou alterações de valores pelos 
próprios fornecedores. Perante a impossibilidade de 
fixação de preços durante toda a validade deste 
folheto, procuramos manter o nosso site 
www.queensberry.com.br sempre atualizado e 
publicamos tabelas de valores avulsas.  
Todos os preços estão sujeitos à alteração sem aviso 
prévio, seja em função do aumento do custo de 
qualquer um dos itens que compõem a viagem ou da 
alteração dos câmbios. 
Os preços deste programa são somente válidos 
durante  
a TURISMO WEEK, para reservas confirmadas de 24 a 
30 de setembro de 2012. 
  
BILHETES AÉREOS 
Os bilhetes aéreos incluídos neste programa referem-
se a tarifa especial reduzida, implicando certas 

restrições (endosso/mudança de rotas/ reembolso, 
etc). Favor consultar a respeito. Obs.: No caso de não 
disponibilidade de lugares na classe de reserva 
promocional, considerada em nossos valores, a tarifa 
aérea poderá sofrer alterações, dependendo da classe 
disponível para emissão do bilhete. As frequências 
aéreas poderão sofrer alterações durante o ano, de tal 
forma que nossos programas serão readaptados. 
 
BAGAGEM 
A franquia de bagagem nos trechos aéreos obedece 
às regras específicas da cia. aérea envolvida. Neste 
programa a franquia de bagagem são 2 malas de até 
32 kg cada por pessoa.  
Durante os traslados terrestres, está incluído o 
transporte de uma mala de tamanho médio por 
pessoa. Os passageiros que viajarem com mais de 
uma mala serão responsáveis pelo transporte das 
mesmas. 

 
ACOMODAÇÃO 
O bom rigor não existe quartos triplos, mas quartos 
com duas camas de solteiro ou com uma cama de 
casal e uma cama extra, geralmente de armar ou sofá 
cama, sendo que o espaço livre fica diminuído. Muitos 
hotéis não permitem a colocação de uma terceira 
cama no quarto, sendo necessária a utilização de dois 
quartos nestes casos. 
A hospedagem nos hotéis obedece como regra geral, 
o critério internacional de horário de entrada (check 
in) às 15h00 e de saída (check out) entre as 10h00 e 
12h00. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM 
O passageiro é inteiramente responsável pela 
obtenção dos documentos necessários para a viagem, 
devendo possuir passaporte com validade mínima de 
seis meses a contar da data de retorno ao Brasil, com 
os devidos vistos em dia.   
Consulte a documentação exigida com o consulado ou 
embaixada do(s) destino(s) de sua viagem. 
VISTOS (para portadores de passaporte 
brasileiro): Emirados Árabes. 
 
CARTÃO DE ASSISTENCIA INTERNACIONAL 
No programa acima está incluído cartão de assistência 
internacional Assist Card plano Classic, válido 
somente para pessoas até 64 anos. Solicite as 
condições gerais e as coberturas deste plano. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
1) Pagamento à Vista. 
2) Parcelado sendo: 
 Cartões de crédito das bandeiras American 

Express, Visa, Mastercard e Diners emitidos no 
Brasil: em até 5 vezes, sendo 30% entrada a 
vista + taxas (cheque ou deposito bancário) e 
saldo em 4 vezes iguais. 

 Financiamento em cheque sem juros: Em até 5 

vezes, sendo 20% entrada a vista + taxas 
(cheque ou deposito bancário) e saldo em 4 
vezes iguais (30, 60, 90 e 120 dias) - 
Financiamento Queensberry.   

 Para pagamentos parcelados em mais de cinco 
vezes, oferecemos financiamento (com juros) 
em até 10 vezes através de cheques pré-
datados. 

 
As opções para pagamento parcelado poderão ser 
alteradas sem aviso prévio – para mais parcelas ou 
para menos parcelas. As alternativas disponíveis 
serão comunicadas na hora da confirmação da 
reserva. 
Financiamento restrito a pessoa física e está sujeito a 
aprovação de crédito. 
 
CANCELAMENTO 

http://www.queensberry.com.br/


 
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as 
seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
cobradas: 
1)  Taxa administrativa............................... 2% 
2)  Pena compensatória 
Cancelamento até 30 dias antes do embarque.... 3% 
Cancelamento a menos de 30 dias antes do embarque 
10% 
3)  Qualquer taxa ou multa de cancelamento 

cobrada pelos hotéis e outros fornecedores 
terrestres, pelas companhias aéreas e/ou 
marítimas. Em certos casos, especialmente no 
caso de reservas para datas nobres como 
Réveillon, Carnaval, férias e feriados e reservas 
durante a alta temporada, estas taxas ou multas 
poderão ser cobradas no evento de qualquer 
cancelamento efetuado depois do pagamento do 
sinal/ depósito. Os valores aumentam 
substancialmente na medida em que o 
cancelamento acontece mais perto da data de 
embarque, podendo chegar a 100% do valor 
total.  

No caso de cancelamento após o início da viagem, 
devolveremos somente os valores que conseguirmos 
recuperar dos fornecedores envolvidos. 

Consulte as condições específicas de cada programa. 
 
EVENTOS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
A operadora não responde por atrasos, antecipações 
ou mudança de horários e cancelamento decorrentes 
de condições atmosféricas ou catástrofes naturais, 
tais como, tempestades, nevascas, tormentas, 
terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e 
furacões, bem como decisões governamentais, atos 
de terrorismo, passeatas, feriados locais, roubos, 
furtos, bem como outros motivos de força maior ou 
casos fortuitos, sendo os eventuais gastos pessoais 
motivados por tais circunstâncias de responsabilidade 
do passageiro. 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
Consulte anexo específico: 
P:\Formularios 
Anexos\Condicoes_Gerais_para_Viagens_Internaciona
is_2012/2013.pdf 
 
Veja este e outros roteiros no nosso site: 
www.queensberry.com.br 
 

19.09.2012 
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