EXPO 2020 DUBAI
CONECTANDO MENTES, CRIANDO O FUTURO

A primeira Expo do Oriente Médio
De 01 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022
O que é a Expo? É o maior e mais antigo mega evento do mundo, realizado a cada
5 anos em cidades anfitriãs de todo o mundo, desde o seu início no ano de 1851
em Londres. Tal como os Jogos Olímpicos, que são festivais mundiais de esportes,
as Expos são festivais de cultura, tecnologia, inovação, design e excelência
humana. Em Expos anteriores, inúmeros países apresentaram inovações que
marcaram a história, como o celular, a máquina de raio X, a Torre Eiffel e o
sorvete de casquinha. A próxima Expo já tem data e local reservados: será
realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, de 01 de outubro de 2021 a 31 de
março de 2022.

Na Expo Dubai 2020 milhões de pessoas irão cruzar para o futuro por meio de portais
de entrada inspirados na cultura árabe.

No distrito de
oportunidade
você aprenderá como
pequenas ações podem
ter um grande impacto.

No distrito de
mobilidade
você fará uma viagem
através do espaço e do
tempo.

No distrito de
sustentabilidade você vai
explorar a relação da
humanidade com a
natureza.

Você verá o coração pulsante da Expo 2020 ganhar vida - Al Wasl Plaza - onde o mundo
se unirá para se conectar, criar e inovar para um futuro melhor.

Semanas Temáticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLIMA E BIODIVERSIDADE - de 3 a 9 de outubro de 2021
ESPAÇO - de 17 a 23 de outubro de 2021
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL - de 31 de outubro a 6 de novembro 2021
TOLERÂNCIA E INCLUSÃO - de 14 a 20 de novembro de 2021
JUBILEU DE OURO - de 5 a 11 de dezembro de 2021
CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM - de 12 a 18 de dezembro de 2021
TURISMO E CONECTIVIDADE - de 9 a 15 de janeiro de 2022
OBJETIVOS GLOBAIS - de 16 a 22 de janeiro de 2022
SAÚDE E BEM ESTAR - de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022
ALIMENTAÇÃO, AGRICULTURA E MEIOS DE SUBSISTÊNCIA - de 20 a 26 de fevereiro de 2022
ÁGUA - de 20 a 26 de março de 2022

Roteiro
Roteiro
1º dia – Cidade de Origem/São Paulo
Embarque em sua cidade de origem com destino a São Paulo. Chegada em Guarulhos e às
21h00 apresentação no balcão EMIRATES (Terminal 3 – piso check-in ilha H), encontro com o
acompanhante Mercatur para check-in e embarque no voo EK 262 com destino a Dubai.
2º dia – São Paulo | Dubai
Às 01h25 partida do voo EK 262. Chegada em Dubai às 22h55, recepção e assistência local no
aeroporto e traslado ao hotel reservado, acomodação. Jantar de boas-vindas (incluído).
3º dia – Dubai
Café da manhã no hotel. Dia e noite, livres.
4º dia – Dubai
Café da manhã no hotel. Às 08h00, saída para City tour Dubai Tradicional (com souks + museu
de Dubai), almoço (incluído) em restaurante local. Após, experiência Safari no Deserto com
jantar (incluído). Retorno ao hotel. Noite livre.
5º dia – Dubai
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a visitação a Expo. Almoço (incluído) no local. Traslados
ida/volta privativos.
6º dia – Dubai
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a visitação a Expo. Almoço (incluído) no local. Traslados
ida/volta privativos.
7º dia – Dubai
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a visitação a Expo. Almoço (incluído) no local. Traslados
ida/volta privativos.
8º dia – Dubai
Café da manhã no hotel. Às 08h00, saída para City tour Dubai Moderna com visitas: Miracle
Garden, The Frame e Burj Khalifa (acesso ao topo). Almoço (incluído) em restaurante local.
Após, tempo livre para compras em shopping local. Continuação do tour por outros pontos da
cidade. Jantar (incluído) tradicional DHOW Cruise dinner.

Roteiro
Roteiro
9º dia – Dubai
Café da manhã no hotel. Dia e noite, livres. Opcional, passeio de dia inteiro a Abu Dhabi.
10º dia – Dubai | São Paulo | Cidade de Origem
Café da manhã no hotel (check-out). Às 05h30, traslado ao aeroporto local para embarque no
voo EK 261 que parte às 09h05 com destino a São Paulo. Chegada às 17h20, procedimentos de
imigração e alfândega, retirada das bagagens e conexão para a sua cidade de origem. Fim dos
nossos serviços.

O programa
inclui
programa
inclui
• Passagem Aérea EMIRATES, em classe econômica, São Paulo/Dubai/São Paulo;
• 08 noites de hospedagem com café da manhã e taxas incluídas;
• Traslados privativos aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local;
• 02 almoços + 03 jantares (sem bebidas);
• City tour Dubai Tradicional (com ingressos nos locais mencionados no descritivo) + Safari no
Deserto, transporte privativo e guia local em português;
• City tour Dubai Moderna (com ingressos nos locais mencionados no descritivo), transporte
privativo e guia local em português;
• Passaporte Expo Dubai 3 dias com transporte privativo e assistência de guia local em
português;
• Seguro de assistência em viagem cobertura médica USD 80.000 (*);
• Acompanhante Mercatur durante toda a viagem;
• Material de viagem e Mochila Mercatur.
(*) Despesas Médicas e/ou hospitalares por Covid-19 limitada a USD 30.000

OOprograma
ffięO
inclui
programa
não
inclui
• Passagens Aéreas voos domésticos (cidade de origem/GRU/cidade de origem);
• Taxas para despacho de bagagem (em voos domésticos não há franquia despachada
gratuita);
• Taxas de embarque (calculadas e cobradas na emissão do bilhete);
• Custo teste PCR;
• Refeições não mencionadas no programa;
• Passeios, atrações e ingressos não mencionados no programa;
• Gorjetas e extras de qualquer natureza.

Hotel
previsto
(ou similar)
Hotel
previsto
(ou similar)
• INDIGO DUBAI DOWNTOWN
OBS: no check-in o hotel solicita cartão de crédito para
garantia de eventuais extras.

Observações
Observações
Formas de Pagamentos:
• AÉREO: em até 12x sem juros com cartão de crédito pessoa física e emitido no Brasil;
•TERRESTRE: entrada à vista e saldo em até 04x sem juros com cartão de crédito pessoa física
e emitido no Brasil (somente Visa ou Mastercard).
Vistos: Dubai – Brasileiros estão isentos de visto.
Documentos: Passaporte original e com validade superior a 06 meses a partir da data de
regresso e, pelo menos, uma página em branco para carimbo de entrada. Preencher os
formulários exigidos na época do embarque.
Obrigatório: Teste PCR negativo, impresso em inglês, máximo 72 horas antes do embarque.
É de responsabilidade do passageiro: possuir documentação adequada para os destinos de
viagem, vistos de entrada e permanência, vacinas e assistência de viagem (conforme exigências
de cada país).

Valores
Valores
PREÇOS POR PESSOA EM DÓLAR AMERICANO

(mínimo de 20 passageiros)
Parte Aérea
(sob consulta)

Parte Terrestre
(quarto duplo)

USD a informar

USD 3.290,00

Adicional para quarto individual: (+) USD 735,00

OPCIONAL:
PASSEIO DE DIA INTEIRO ABU DHABI: USD 470,00 por pessoa (mínimo de 20 passageiros),
inclui:
• Transporte em ônibus privativo desde Dubai com guia local em português;
• Visita a Mesquita Sheikh Zayed (código de vestimenta a ser respeitado para entrar);
• Almoço em restaurante local (com pacote de bebidas);
• Ingresso ao Parque Ferrari.

Sobre
incluídos
Sobreosospasseios
passeios
incluídos
• City tour Dubai Tradicional
Ao longo dos anos, enormes arranha-céus surgiram das areias na cidade de rápido crescimento
de Dubai, mas ela nunca esqueceu sua herança vibrante e tradições douradas. Nosso passeio
exclusivo pela antiga Dubai leva os visitantes a uma parte frequentemente esquecida da
cidade, explorando seus tesouros culturais bem preservados, que em conjunto com a Expo
2020 oferecerá aos nossos hóspedes uma experiência geral e inesquecível em Dubai. Visita ao
Museu de Dubai. Descubra joias deslumbrantes no histórico Gold Souk.
• Safari no Deserto
Nenhuma viagem ao Oriente Médio está completa sem ter experimentado a quintessência do
Desert Safari. Combinando a autêntica herança cultural árabe com aventuras emocionantes, o
Desert Safari é sem dúvida a experiência mais inesquecível que se pode ter em Dubai. Comece
com um emocionante passeio pelas dunas no deserto. Oportunidade de foto no topo das
dunas. Um suntuoso churrasco o aguarda em um autêntico acampamento beduíno.
• City tour Dubai Moderna
É tudo sobre as maiores e mais altas maravilhas que fizeram de Dubai uma maravilha moderna.
Esta excursão abrangente não só dá aos nossos hóspedes acesso aos monumentos
mundialmente famosos de Dubai, mas também oferece um gostinho do estilo de vida
contemporâneo de classe mundial nos bolsos mais chamativos da cidade. O ponto mais alto do
passeio vem em “At The Top-Burj Khalifa”, o observatório no edifício mais alto do mundo.
Miracle Garden: o jardim ocupa mais de 72.000 metros quadrados, tornando-o o maior jardim
natural de flores do mundo, com mais de 50 milhões de flores e 250 milhões de plantas. The
Frame: é um marco arquitetônico no Zabeel Park, foi descrito pelo jornal The Guardian como "o
maior porta-retrato do planeta", mas também é controverso como o "maior prédio roubado de
todos os tempos".
• DHOW Cruise dinner
Expõe a você o “outro lado” do encantamento altamente envolvente e surpreendente de
Dubai, além de arranha-céus de tirar o fôlego e luxuosos estabelecimentos comerciais.

