
                                                 
 
 

              EMIRADOS ARABES UNIDOS | Expo 2020 Dubai - Arquitetos by 
                 Dubai                                             
                     (ATP AE 10.052) 

 
 

www.asiatotal.com.br 

 
 
 
EXPO 2020 Dubai UAE | Explore o Mundo em um lugar só... 
Conectando Mentes & Criando o Futuro 
 
 
 
 
SOBRE A EXPO 2020 DUBAI 
 
Uma celebração única na vida - o maior evento já realizado no mundo árabe -que receberá 192 países participantes 
e milhões de visitantes de todo o mundo. 
 

A Expo 2020 Dubai receberá o mundo por 6 meses, todos os dias cheios de novas experiências, mostrando 
inovações e tecnologias nunca vistas antes que são chamadas para mudar o futuro do mundo. 
 

Com mais de um milhão de visitantes de todo o mundo. 
 
 
A Expo Dubai oferecerá:  
- Ficará aberto 7 dias por semana por 6 meses; 
- Mais de 15 horas de entretenimento diário, com experiências novas a cada dia; 
- 192 pavilhões de países que mostrarão inovações incríveis em 3 temas; 
- Mais de 200 pontos de vendo de comidas e bebidas de todos o mundo; 
- 60 espetáculos ao vivo todos os dias. 
 
 
Os Temas: 
Oportunidade 
Mostrar ideias sobre como criar mudanças reais, afim de promover o desenvolvimento humano e criar um mundo melhor. 
 

Mobilidade 
Dedicado ao movimento de mercadorias, pessoas, ideias e dados, e como isso nos ajudará a dar um salto no futuro. 
 

Sustentabilidade 
Um esforço conjunto para encontrar as soluções mais sustentáveis para o consumo de energia e recursos que ajudam a 
preservar o planeta. 
 
 
Você sabia que? 
A Exposição Universal é um dos maiores e mais antigos eventos do planeta, realizado a cada cinco anos e em uma nova cidade 
do mundo, onde inovações inovadoras, como a lavadora de roupas, o cortador de grama, foram apresentadas pela primeira 
vez no mundo. Ketchup, televisão, telefone celular, Heinz Tomato. 
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01 dia | 
DUBAI 
Chegada ao aeroporto internacional de Dubai, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, recepção e 
traslado ao hotel selecionado.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 
02 dia | 
DUBAI 
Café da manhã no hotel. 
Dia inteiro para visitas a lugares de interesse de Dubai com um arquiteto em inglês. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
03 dia | 
DUBAI 
Café da manhã no hotel. 
Visita de dia inteiro Dubai Moderno com Burj Khalifa (opera: terça, quinta feira ou domingo). 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
04 dia | 
DUBAI 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, recepção e traslado ao hotel na praia em Dubai. Chegada ao hotel. 
À tarde, saída para safari no deserto sem guia com Jantar. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
05 dia | 
DUBAI 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais ou atividades independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
06 dia | 
DUBAI 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Dubai, para tramites de check in e embarque em voo com 
destino a sua cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
 

ITINERÁRIO | 06 dias / 05 noites  
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EXTENSÃO ABU DHABI | 03 dias / 02 noites 
 
06 dia | 
DUBAI >>> ABU DHABI 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado com destino a cidade de Abu Dhabi, na chegada teremos uma visita a cidade de Abu 
Dhabi com o museu do Louvre. Chegada no hotel. 
Acomodação e pernoite.  
Regime: (café da manhã). 
 
07 dia | 
ABU DHABI 
Café da manhã no hotel. 
Dia inteiro para visitas a lugares de interesse de Abu Dhabi com um arquiteto em inglês. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
08 dia | 
ABU DHABI >>> DUBAI 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Dubai, para tramites de check in e embarque em voo com 
destino a sua cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, de acordo ao itinerário em serviço privativo com assistência no idioma inglês; 
- 05 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 15h0 e check-out 12h00);  
- Passeios descritos no itinerário em serviço regular compartilhado com guia local no idioma português ou espanhol; 
- 03 (três) dias de ingresso para Expo 2020 Dubai, que serão entregues pelo operador local; 
- Cartão de assistência de viagem por 10 (dez) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 
- e-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 
 

Superior   
Dubai - Cidade 03 Hilton Habtoor Dubai ou similar Standard 
Dubai - Praia 02 Movenpick Jumeirah Beach Road ou similar Standard 
Extensão a Abu Dhabi 02 Grand Hyatt ou similar Standard 

Primeira   
Dubai - Cidade 03 Hilton Garden Inn Mall of The Emirates ou similar Standard 
Dubai - Praia 02 Millenium Place Marina ou similar Standard 
Extensão a Abu Dhabi 02 Le Meridien Abu Dhabi ou similar Standard 

Econômica    
Dubai - Cidade 03 Ibis Mall of The Emirates ou similar Standard 
Dubai - Praia 02 Rove Marina ou similar Standard 
Extensão a Abu Dhabi 02 Centro Yas Island Abu Dhabi ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temporada Categoria Duplo Individual Criança 

01outubro 2021 a 31 março 2022 

Superior 1.915,00 2.696,00 710,00 
Extensão Abu Dhabi 370,00 274,00 110,00 
Primeira 1.532,00 2.477,00 655,00 
Extensão Abu Dhabi 343,00 343,00 124,00 
Econômica 1.285,00 2.121,00 655,00 
Extensão Abu Dhabi 316,00 343,00 124,00 

 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Os hotéis cobram uma taxa de turismo por noite/quarto, a ser paga pelo hospede diretamente no ato do check out, os 
valores para hotéis: Categoria Superior AED 20 | Primeira AED 15 | Econômico AED 10; 
3) Valores não são validos para os períodos de feriados e eventos, Gulf Food Exhibition (datas a confirmar), Arab Health 
Exhibiition (datas a confirmar) e Natal e Réveillon (24dez 2021 a 04 janeiro 2022); 
4) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos mais de 35 (trinta e cinco) dias antes da saída, sem multas; 
2) Cancelamentos entre 35 (trinta e cinco) e 25 (vinte e cinco) dias antes da saída, multa de 30% (trinta por cento) do valor 
total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 24 (vinte e quatro) e 10 (dez) dias antes da saída, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
da reserva;  
4) Cancelamentos entre 09 (nove) e 03 (três) dias antes da saída, multa de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total da 
reserva;  
5) Cancelamentos dentro de 03 (três) dias antes da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
6) Cancelamentos recebidos até o dia da saída: multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
7) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Obs., a politica de cancelamento estão sujeitas alterações a qualquer momento devido atual situação (Covid-19) ou por 
motivos de força maior. 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Emirados Árabes Unidos: Os brasileiros em viagem a turismo ficam isentos de vistos (máximo 90 dias). No 
próprio aeroporto internacional de Dubai, o viajante irá receber um carimbo no passaporte com validade prévia para 90 dias, 
não e necessário apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 
10 dias antes do embarque. 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


