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DESCOBREIX DUBAI, i
en especial la
EXPO2020

1.085

€

p.v.p per persona

Sortida: 05 i 12 de desembre de 2021

7 dies / 6 nits

09 i 30 de gener de 2022
27 de febrer de 2022
06 i 13 de març de 2022
Gaudeix de Dubai i de la seva fascinant arquitectura, amb gratacels impressionants,
descobreix la Expo2020, una de les cites més esperades de l’any!

Perquè t’encantarà:
• Viu una gran aventura en 4x4 travessant
indomables dunes del desert
• Descobreix la inoblidable posta de sol al desert
acompanyada del sopar.

• Una ocasió única per visitar la Expo Dubai
2020, un lloc per descobrir el futur. Ofereix una
experiència
cultural
inigualable,
d'art,gastronomia i música
• Coneixeràs l’edifici més alt del món, el Burj
Khalifa
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Serveis inclosos
• Vols internacionals Barcelona o Madrid – Dubai –
Barcelona o Madrid
• 6 nits d’allotjament a Dubai amb esmorzars inclosos.

• Ahlan Service a l’aeroport a la arribada per agilitzar
tràmits a immigració
• Trasllats amb assistència de parla hispana
• Visites en Dubai (excepte les especificades com no
incloses) amb guia de parla hispana
• Visita en Sharjah amb guia de parla hispana
• Safari pel desert amb sopar barbacoa
• Entrada a la Dubai Expo de 1 dia amb trasllats i
assistència de parla hispana.
• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més
informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos
• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions
des de les diferents zones d'origen, així com la
contractació d'una assegurança de cancel·lació per 50€
• Entrada a l’observatori Dubai Frame i presentació de
Dubai 2050: 25€ per persona
• Pujada a l’observatori The View, amb vistes a la Palmera
de Jumeirah i entrada al museu: 50€ per persona
• Visita Abu Dhabi de dia complet amb guia de parla
hispana: 85€ per persona
• Suplement individual: 525 €

Seguretat COVID-19
AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers
• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors
de gel hidroalcohòlic i material de protecció addicional.
• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten
diàriament.
• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i
guants, serà l’encarregat de la col·locació de l’equipatge,
desinfectat abans de la carrega a la bodega de l’autobús.
• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament
per la porta posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça
durant tot el viatge.
GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes
de seguretat aplicables durant el viatge.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que
es pugui produir
HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus
de les habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.
• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les
entrades i sortides
• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran
els elements decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.)
i es substituiran per monodosis a petició dels viatgers. Els serveis
de buffet es faran en emplatats individuals i tapats
• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les
pautes a seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.
• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors,
comandaments, etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols.
Es reduiran els objectes decoratius i tèxtils.

VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals
d’un sol us en les visites que ho requereixin.
• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.
• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un
control d’aforament adequat.
• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes
tancats i informació de les mesures especifiques en cada visita

• Taxes aèries: 285 € (a recalcular en el moment de
l’emissió)
• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.
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Dubai

ESPANYA – DUBAI
Presentació en l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per a sortir en
vol direcció Dubai (via Istanbul). Arribarem a l'aeroport de Dubai el dilluns al matí, passarem per
immigració gràcies al nostre accés prioritari i posteriorment gaudirem de la tranquil·litat d'una
assistència personalitzada i trasllat a l'hotel per al lliurament de claus i repartiment d'habitacions.

Dubai

DUBAI
Després del repartiment de les habitacions, disposarem de l’esmorzar a l'hotel inclòs, i sortirem
després d'un breu descans per a realitzar el primer contacte amb la ciutat. Descobrirem la part
antiga de Dubai, visitant el barri de Bastakiya, el fort Al Fahidi, i el Museu de Dubai, on podrem
conèixer la història i cultura d'aquesta nació.
A la tarda continuarem amb la visita de Dubai, creuant el Creek de Dubai a bord del “Abra”,
famós taxi d'aigua, per a així visitar els Mercats de les espècies i de l'or. Durant la ruta,
realitzarem una breu parada per a observar el Dubai Frame i realitzar fotografies (* entrada
opcional). Retorn a l'hotel i allotjament
Dubai

DUBAI – SHARJAH – DUBAI
Esmorzar a l'hotel. Després d’esmorzar, sortirem direcció a la zona de Jumeirah, passant per la
“Unió House” i continuant fins a la Mesquita de Jumeirah per a una breu foto-parada.
Posteriorment travessarem l'assolellada platja de Jumeirah on podrem veure el luxós hotel "Burj
Al Arab". Ens endinsarem a la Palmera de Jumeirah i tindrem la possibilitat de pujar a
l’Observatori The View (entrada opcional). A continuació, ens dirigirem a través de Sheikh Zayed
Road, des d'on podrem apreciar els grans gratacels de la ciutat, i finalment passarem pel
Downtown de Dubai per a una visita Panoràmica, on es troba l'edifici més alt del món, el “Burj
Khalifa” al costat de l'impressionant centre comercial Duba Mall. A la tarda sortirem en direcció a
l'emirat de Sharjah, tercer Emirat més gran de la nació i nomenat com “la capital cultural” d'Emirats
Àrabs degut al seu compromís amb l'art, la cultura i el patrimoni. El recorregut comença amb una
vista panoràmica de la canviada de nom Universitat de Sharjah inaugurada en 1998, i des d'allí
ens dirigirem a la “Rotonda Cultural”. Visitarem també el Museu Islàmic de Sharjah, un dels
museus més importants de UAE, on es dona a conèixer tot el coneixement i art àrab. Coneixerem
el Souq Al Arsah i Bait Al Naboodah, antiga residència emiratí. I acabarem aquest complet dia
gaudint del mercat del Souq Al Jubail, un espectacular mercat de peix, carns, fruites i verdures
on serà possible comprar espècies i productes locals. Retorn a l'hotel i allotjament.
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Dubai

EXPO DUBAI
Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada, trobada a la recepció de l'hotel amb el nostre guia de parla
hispana que ens traslladarà fins al recinte de la Expo Dubai. S'inclou l'entrada per a tots els
pavellons de la Fira. A la tarda, retorn a l'hora acordada a l'hotel i allotjament.

Dubai

DUBAI
Esmorzar a l'hotel. Disposarem del dia lliure per a poder visitar Dubai pel nostre compte, o bé
tindrem la possibilitat de realitzar la visita opcional d'Abu Dhabi de dia complet (* no inclosa):
Al matí recollida a l'hotel per a dirigir-nos a la ciutat d'Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs i el
més gran dels set emirats. La nostra primera parada serà la Gran Mesquita Sheikh Zayed, una de
les mesquites més grans i boniques del món. Posteriorment ens dirigirem a veure els sorprenents
”jeques” en el barri d'Al Bateen i ens detindrem enfront del majestuós hotel Emirates Palace, per a
una sessió fotogràfica. Visitarem el Heritage Village, un petit museu obert que recrea les activitats
diàries tradicionals de la comunitat àrab abans del descobriment del petroli. Des d'aquí ens
dirigirem al llarg de l'espectacular Corniche, per a obtenir una vista espectacular del skyline de la
ciutat i a continuació ens dirigirem a l'illa de Saadiyat, on trobem el museu del Louvre, i l'Illa de
Yas, on està el Circuit de Formula 1, el parc de Ferrari World i altres parcs temàtics. Retorn a
Dubai i allotjament.

Dubai

DUBAI – SAFARI AL DESERT
Esmorzar a l'hotel. Matí lliure per a descansar o realitzar les compres d'última hora. A l'hora
convinguda, trobada a la recepció de l'hotel on serem recollits per un Jeep 4x4 per a així donar inici
a un emocionant Safari pel desert més bell del Mitjà Orient. Gaudirem d'una aventura plena
d'adrenalina i d'una posta de sol des del desert espectacular. En caure el sol, ens traslladarem a
un campament Beduí on gaudirem d'un sopar estil barbacoa acompanyada d’espectacles en viu,
com per exemple la dansa del ventre i tanura. A més, podrem muntar a camell, tatuar-nos amb
henna o bé fer-nos fotografies amb els falcons locals. En finalitzar el sopar, tornarem a l'hotel.
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DUBAI - ESPANYA
Esmorzar a l'hotel. A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport de Dubai per a prendre el vol de retorn
a Espanya.
VOLS PREVISTOS DES DE BARCELONA
Des de

Fins a

N.º Vol

H. Sortida

H. Arribada

Barcelona

Istambul

TK1856

18:00

23:40

Istambul

Dubai

TK762

01:35+1

07:05

Dubai

Istambul

TK763

08:35

12:45

Istambul

Barcelona

TK1855

15:25

17:05

VOLS PREVISTOS DES DE MADRID
Des de

Fins a

N.º Vol

H. Sortida

H. Arribada

Madrid

Istambul

TK1860

18:00

00:10

EstambulI

Dubai

TK762

01:35+1

07:05

Dubai

Istambul

TK763

08:35

12:45

Istambul

Madrid

TK1859

14:10

16:30

HOTELS PREVISTOS
Hotel

Ciutat

Voco Dubai 5*

Dubai

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la
sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.
• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.
• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat
de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.
• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que
el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de
gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.
• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.
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