
DUBAI I ABU DHABI 
4 al 10 de Desembre 2021 7 dies

LA CIUTAT DE L'OR

Dubai: Les excavacions a Hatta, Al Qusaus i
Jumeirah ens indiquen que la zona va ser
habitada 3000 anys abans de Crist. No es parla de
Dubai com a ciutat, que va començar com un
petit port de pescadors de perles, fins l’any 1833.
Els anys 60 marquen el despertar amb el
descobriment del petroli. Visitarem Burj Khalifa la
torre més alta del món, el centre Comercial
Jumeirah, Palma Island i gaudirem d’una excursió
en 4x4 per el desert.

Abu Dhabi: Arquitectura&Art La Mesquita Sheikh
Zayed, la més gran dels Emirats Àrabs, coneguda
per la “joia àrab”, les 82 cúpules blanques de
diferents tamanys i quatre minarets de 107
metres d’alçada no deixen indiferents als
visitants. Gaudirem de El Louvre Abu Dhabi que
obrir les portes al públic l’any 2017. 

DUBAI I ABU DHABI

1.680€ + Tax
 



4 DESEMBRE (Dissabte)
PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – DUBAI 
Trasllat a l’aeroport del Prat per sortir en vol directe EK256 a les
15:10h amb destinació Dubai. Sopar a bord. Arribada a les
00:40h i trasllat a l'hotel. 

5 DESEMBRE (Diumenge) 
DUBAI; Visita ciutat – TORRE BURJ AL KHALIFA i Navegació
pel Creek.
Esmorzar. Visita a la coneguda “Ciutat dels Mercaders”,
sorprenent per la seva arquitectura cosmopolita, al bell mig del
desert. Dubai es una barreja única d’Orient i Occident, un
fascinant popurri d’encant oriental i modernitat occidental.
Iniciarem la visita a la zona de Deira, la Mesquita Jumeirah, un 
 magnífic exemple de l’arquitectura islàmica moderna, i després
al World Trade Centre, el principal punt de referència de la
ciutat i un dels edificis més alts de la regió. A continuació ens
dirigirem a l’antiga zona de Al-Bastakia, on podrem admirar les
cases antigues amb les seves característiques torres de vent,
per combatre la calor, quan encara no existia l’aire condicionat.
Després visitarem la Fortalesa Al Fahidi del segle XVIII, que hi
ha el museu de Dubai. Iniciarem la visita pujant a la planta 125
de la torre més alta del món, de 800m. al Burj al Khalifa, on s’hi
troba l’Hotel Armani. També podrem observar el famós hotel
de 7 estrelles anomenat Burj al Arab, el més luxós del món,
situat al centre Comercial Jumeirah, d’estil àrab. Després visita
al Sheik Zayed Road on es troba la zona financera.
Dinar. A la tarda realitzarem una travessia pel Creek amb un
típic vaixell Abra i visitarem el mercat de les espècies, també
podrem , on el basar tèxtil i d’or, la casa del Sheik Al Maktoum,
actual mandatari d’aquest emirat, l’Heritage Village. Després
ens traslladarem al Dubai Mall per gaudir de l’espectacle de
llum i so a les fonts.
Sopar i allotjament a l'hotel. 

6 DESEMBRE (Dilluns) 
DUBAI, Palm Island amb monorail Hotel Atlantis – 
DUBAI MALLS - Safari 4x4 i sopar amb espectacle beduí
Esmorzar. Recorregut en monorail per Palm Island, amb el
sorprenent hotel Atlantis. Després ens dirigirem cap a Mall of
the Emirates, el centre comercial més gran de Dubai, on
podrem trobar nombroses boutiques de disseny de les millors
marques i la coneguda estació d’esquí coberta de 1,5 Km.  
 Retorn a l’hotel i dinar.  
A la tarda sortida d’excursió en vehicles 4x4 per realitzar el
Safari dunes del desert, gaudirem de la magnifica posta de sol i
d’un típic sopar beduí al desert i show de danses. 
Finalitzada l’excursió, retorn a l’hotel i allotjament.
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7 DESEMBRE (Dimarts)
DUBAI – Emirat ABU DHABI; Mesquita Zayed i Museu del
Louvre
Esmorzar. Sortida cap a Abu Dhabi, conegut com la “joia àrab” i
capital dels Emirats Àrabs Units (EAU), on podrem visitar la
famosa Mesquita Zayed, una de les més grans del món,
Passeig Marítim de la Corniche, palaus dels Xeics, el luxós
Hotel Emirates Palace i la torre Capital Gate, la més inclinada
del món i entrada al impressionant museu del Louvre. 
Dinar en restaurant. Finalitzades les visites, tornada a Dubai.
Sopar i allotjament

8 DESEMBRE (Dimecres)
EXPO DUBAI 2020
Esmorzar a l'hotel i sortida per visitar l'impressionant EXPO
2020 que promet ser la millor que s'ha fet a dia d'avui. 
Dinar en un restaurant local i retorn a l'hotel. Tarda lliure.
Sopar i allotjament a l'hotel. 

9 DESEMBRE (Dijous)
DUBAI – AL AIN - CREUER AMB SOPAR MARINA BAY  
Esmorzar. Sortida a 1º hora del matí cap a Al Ain. Visita a una
curtidoria de cuir de camell. Continuació cap a Al Foah per
conéixer una indústria de la palmera de dàtils. Seguirem ruta
per les muntanyes de Hajjar i visita al mercat dels camells, el
Palau d’Al Ain, el fort de Jahili, etc. 
Dinar. Trasllat a la Marina, on farem un espectacular creuer amb
sopar, per gaudir de les impressionats vistes dels gratacels
il·luminats i la famosa illa de la Nòria. A l'hora convinguda,
trasllat a l’aeroport de Dubai. 

10 DESEMBRE (Dijous)
DUBAI – BARCELONA – PUNT D’ORIGEN
Sortida en vol directe a les 03:45h amb destinació Barcelona.
Sopar i nit a bord. Arribada a 1ª hora del matí i trasllat al punt
d'origen. 
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Vols directes Barcelona - Dubai / Dubai – Barcelona. 
Facturació 1 maleta 20kg
5 Nits Hotel COURTYARD BY MARRIOTT 4* cèntric. 
Estada en pensió completa 
Expert guia local acompanyant durant tot el viatge.
Servei de radio-guies a fi de garantir una millor
audició i distància social.
Autocar privat amb seients asignats per mantenir la
distància social i realitzar tot el circuit descrit amb
visites i entrades. 
Guia local de parla castellana.
Trasllats punt d'origen – aeroport – punt d'origen.
Assegurança d'assistència i cancel·lació amb
cobertures per la Covid-19
Mini creuer Marina Dubai amb sopar.
Visita especial Al Ain amb assistencia al mercat de
camells.
Entrada EXPO DUBAI 2020 amb trasllats.

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual :  245 €
Assegurança anulació lliure desistiment: 78 €

SERVEIS OPCIONALS

1.680 € + Tax 177 € 

PREU PER PERSONA

Passaport amb validesa minim 6 mesos.
CERTIFICAT VACUNACIÓ COVID DIGITAL EU

Segons les restriccions del moment del país,
PCR negatiu o Antígens.            23/09/2021

Ha d'estar emès mínim 14 dies abans de la
sortida del viatge. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


