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Del 3 al 8 de desembre de 2021

Sortida en grup d’Igualada

Dia 3/12/21: Igualada - Barcelona- Dubai

Dia 4/12/21: Volta de la ciutat de Dubai (Dia complet)

Sortida cap a l'aeroport de Barcelona. Tràmits de facturació.
Embarc per sortir en vol regular via punt europeu cap a Dubai. A
l'arribada a Dubai seran rebuts per fer el trasllat cap a l'Hotel.
Check-In iAllotjament.

Esmorzar a l'hotel. Durant un dia complet farem la visita de la
ciutat de Dubai, veurem el contrast cultural i arquitectònic entre
l'antic i el modern d'aquesta fascinant ciutat. El tour el
començarem per l'històric barri de Bastakiya, zona que ens
transporta uns 200 anys enrere, per conèixer la història i cultura
d'aquesta nació. Visitarem el Fort A l'Fahidi, on trobem l'actual
Museu de Dubai. A continuació, creuarem el Creek, a bord dels
famosos "Obri", per així visitar els mercats de les espècies i de
l'or.
Dinar en un restaurant local. després anirem el Dubai Frame, el
marc més gran de món, des del qual tindrem unes fabuloses
vistes de Dubai, tant de la part tradicional com de la moderna.
Continuarem conduint per l'assolellada platja de Jumeirah, per
observar el Burj A l'Arab, una de les icones de la ciutat
Posteriorment visitarem Dubai Marina, amb l'illa de Bluewaters i
elAin Dubai, la sínia més gran de món. Des d'allà anirem cap a la
Palmera de Jumeirah per prendre el monorail i arribar fins a
l'hotel Atlantis The Palm. Sopar en restaurant a The Pointe, en la
Palmera de Jumeirah, amb vistes a les noves fonts dansaires,
actualment les més grans de el món. Retorn a l'hotel per
allotjament.
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Dia 5/12/21: Visita a Dubai Expo 2021 - Dubai Moll i Bhorj
Khalifa

Dia 6/12/21: Visita a Dubai i La Expo 2021 i Desert Safari

Dia 7/12/21:   Visita a la Cioutat d’Abu Dhabi (Dia complet)

Esmorzar a l'hotel. Posteriorment anirem als pavellons de la
Dubai Expo 2021, espectacular esdeveniment durant 6 mesos.
El trasllat d'anada el realitzarem amb el modern metro de Dubai,
una experiència en la qual gaudirem de les boniques vistes de la
ciutat i de l'espectacular parada de metro de l'Expo Dubai.
La Dubai Expo 2021 serà una celebració única a la vida.
L'esdeveniment més gran mai realitzat en el món àrab, amb 190
països participants i milions de visitants de tot el món. Aquí
experimentaran la càlida hospitalitat dels Emirats en la seva
màxima expressió, així com els valors d'inclusió, tolerància i
cooperació dels EAU. Els joves són al cor de la Dubai Expo
2021. És per això que Dubai Expo 2021 aspira a crear un llegat
significatiu que beneficiï les generacions venidores, tant a nivell
local com global, abastant tot, des innovacions i arquitectura fins
amistats i oportunitats comercials. Dinar inclòs dins de l'Expo
Dubai.
Sobre les 18,00hrs tindrem el trasllat cap al Dubai Mall, per així
poder gaudir també de les compres i dels shows de les fonts
d'aquest espectacular centre comercial. Allà també veurem el
Burj Khalifa, la torre més alta de l'món. Sopar al restaurant amb
vistes a les fonts.A les 23,00 trasllat a l’hotel.Allotjament.

Esmorzar a l'hotel. Al matí farem una segona visita a l'Expo de
Dubai per acabar de conèixer bé aquest espectacular
esdeveniment. Dinar inclòs dins de l'Expo Dubai
A la tarda, cap a les 15.00 hores, ens recollirán els Jeeps 4x4,
per fer l’emocionant “Desert Safari” al desert més bonic de
l'Orient Mitjà, on gaudirem de diverses Foto-Stops contemplant
la posta de sol. Posteriorment, ens traslladarem a un
campament Beduí on podrem muntar en camell, fumar shisha,
tatuar amb henna, fotografiar-se amb un falcó i gaudir d'un
agradable sopar Buffet BBQ, mentre s'aprecien dels xous en viu
com ara danses de l'ventre i Tanoura. A l'acabar el sopar,
tornarem a l'Hotel.Allotjament.

Esmorzar a l'hotel. Avui farem la visita de la ciutat d'Abu Dhabi,
capital dels Emirats Àrabs Units i el més gran dels set emirats,
coneguda popularment com la ciutat més rica de món. La
primera visita serà a Heritage Village, un museu a l'aire lliure
amb precioses vistes de l'skyline d'Abu Dhabi. Farem una foto
parada a l'espectacular Emirates Palace abans d'entrar al Qasr
A l'Watan, el majestuós palau de govern d'Abu Dhabi, on
podrem conèixer el seu interior amb tot el seu glamour.
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Dinar en restaurant local.A la tarda coneixerem l'illa de Saadiyat,
on trobem el museu del Louvre Abu Dhabi i l'exposició de
Manarat A l'Sadiyaat, on es presenten els altres museus en
construcció a la mateixa illa (Guggenheim, Museu Nacional,
Centre d'Arts Escèniques i Museu Marítim ). Per finalitzar,
visitarem la famosa Mesquita Sheikh Zayed, una de les més
grans i espectaculars de l'món. Després de la visita farem el
viatge de retorn per sopar i allotjament en hotel de Dubai.

Esmorzar a l'Hotel. Check out de l'hotel i trasllat a l'Aeroport de
Dubai a l'hora acordada. Tràmits de facturació. Sortida del vol via
punt europeu. Arribada a Barcelona i trasllat fins a la nostra
ciutat.

Suplement en Hab. Individual:            380 €

Guia acompanyant tot el viatge
Trasllats a l’aeroport de Barcelona i tornada
Vol d’avió Barcelona-Dubai-Barcelona, via punt europeu
Trasllats a l’hotel
5 Nits d'Acomodació en habitació doble amb règim de dormir i

esmorzar bufet
Programa en Pensió Completa (aigua i refrescs inclosos)
Visites en privat per al grup, amb guia de parla hispana.
Tickets i entrades en visites esmentades
Desert Safari amb sopar Barbacoa inclosa (A Jeep regular de

6 pax, sense guia de parla hispana)
Tiquets entrada 2 dies a Dubai Expo 2020
Taxes incloses: 285 €

Despeses Personals com poden ser: propines, bugaderia,
trucades, assegurança de viatge, ...

Qualsevol altre servei no especificat com "inclòs”

Preu per persona en Hab. Doble: 1.925 €

EL PREU INCLOU:

EL PREU NO INCLOU:
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HOTELALOFT CITY CENTER DEIRA****
El nostre Hotel Aloft City Center Deira, està conectat directament
amb el centre comercial City Center Deira, te unes vistes
panoràmiques de Dubai Creek.
Disposa d’instal·lacions com piscina exterior i cinema VOX a l’aire
lliure,

Totes les habitacions tenen aire
acondicionat, minibar, escriptori, wifi, bany privat amb banyera i
assecador. Esmorzar buffet.

una zona d'estar i un Smart TV LED amb canals per satèl·lit.
Te una una terrassa espectacular.

Dia 8/12/21: Dubai - Barcelona - Igualada

Hotel Aloft City Center Deira


