
 

Emirats Àrabs: 
Dubai, Abu Dhabi i Sharjah. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió classe turista, companyia 
EMIRATES: Barcelona – Dubai – 
Barcelona.  
•Trasllats privats aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de sis nits a l’HOTEL ROTANA 
(5*) o similar, habitació estàndard. 
•Àpats: 6 esmorzars, 5 dinars i 5 
sopars (inclosa aigua durant els 
àpats) 
•Visites de Dubai, Abu Dhabi i Sharjah 
amb guia local de parla espanyola. 
•Entrades incloses segons itinerari. 
•Professor acompanyant Sr. Francesc 
Lozano. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 25 persones. 
•Documentació de viatge. 
•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Taxes d’aeroport (300 € a 
confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 
•Assegurança cancel�lació de viatge, 
cia. ARAG modalitat CLASS, preu 
per persona 70 €). 
•Taxa local (Tourism Dirham Fee 16 
€ per persona, pagament directe al 
moment de fer el check in). 
•Propines guies i xofers. 
•Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

Sortida del 23 al 29 de setembre 
2017. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

23 set. BARCELONA – DUBAI 
Vol directe d’EMIRATES. Arribada, assistència 
i trasllat privat fins a l’HOTEL MEDIA ROTANA 
(5*) o similar. Allotjament.  
 

24 set. DUBAI 
Esmorzar. Matí lliure per descansar. Dinar. 
A la tarda, visita per la zona tradicional de 
Dubai on veuran el barri de Bastakiya, la 
fortalesa Al Fahidi i el Museu de Dubai, on 
podran conèixer la historia i cultura 
d’aquesta nació. A continuació, creuaran el 
Creek de Dubai amb el “Abra”, famós taxi 
d’aigua, per a visitar els mercats de les 
especies i de l’or, on els clients podran 
gaudir regatejant amb els comerciants. A la 
nit, gaudiran d’un sopar bufet en un 
ambient relaxant al creek de Dubai a bord 
d’un Dhow, vaixell tradicional de fusta en el 
qual els emiratís navegaven anteriorment a 
les aigües del golf. Recorregut durant dues 
hores per la zona del Creek amb vistes a la 
part tradicional de Dubai. Trasllat a l’hotel. 
Allotjament. 
 

25 set. DUBAI 
Esmorzar. Al matí, visita de la part 
moderna incloent la zona de Dubai Marina 
amb grans gratacels a primera línea de mar. 
Temps lliure per passejar i recórrer The 
Walk, passeig de la zona de Dubai Marina. 
Des d’allà es dirigiran cap a la Palmera de 
Jumeirah, on veuran l’espectacular Atlantis 
The Palm i el skyline de Dubai. Travessaran 
l’assolellada platja de Jumeirah per veure el 
luxós hotel Burj Al Arab. Creuant el Sheik 
Zayed Road, podran contemplar el grans 
gratacels de la ciutat. Dinar. A la tarda, 
continuació fins al Downtown, on es troba la 
torre més alta del món, el Burj Khalifa. Allà 
podran veure l’emocionant espectacle de 
fonts i llums, famós per ser el més gran del 
món. Sopar i allotjament. 
 

26 set. DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 
Esmorzar. A primera hora del matí, sortida 
per carretera direcció Abu Dhabi, capital dels 
Emirats Àrabs Units i la més gran dels set 
emirats, coneguda popularment com la ciutat 
més rica del món. Iniciaran el recorregut 
amb la visita a la famosa Mesquita Sheikh 
Zayed, la tercera més gran del món. 

“Viatge amb professor” Sr. Francesc Lozano Winterhalder  
(Llicenciat en Ciències, Màster en Humanitats i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE).  

Posteriorment, es dirigiran a veure els 
palaus dels xeics i podran fotografiar el 
magnífic Emirates Palace, un dels icones 
actuals d’Abu Dhabi. Continuació cap a la  
Corniche d’Abu Dhubi amb els 
espectaculars gratacels i l’Heritage Village, 
per així conèixer millor el patrimoni i la 
cultura de la vida del passat. Dinar. A la 
tarda, tornada a Dubai. Sopar i 
allotjament. 
 

27 set. DUBAI 
Esmorzar. Matí lliure a la seva disposició. 
Dinar. A la tarda, excursió en cotxes tot 
terreny Land Cruiser per iniciar un 
emocionant safari pel Desert de Dubai. 
Contemplació de la posta de sol des de una 
de les dunes més altes, on podran 
fotografiar unes fotos úniques d’aquest 
preciós paisatge. Al caure el sol es dirigiran 
al campament beduí on gaudiran d’un 
sopar barbacoa acompanyat d’espectacle 
en viu de la dansa del ventre i de Tanura. 
Tornada a Dubai. Allotjament. 
 

28 set. DUBAI – SHARJAH – DUBAI 
Esmorzar. A primera hora, sortida per 
carretera direcció l’emirat de Sharjah, 
tercer emirat més gran de la nació i 
nombrat com “la capital cultural” dels 
Emirats Àrabs degut al seu compromís amb 
l’art, la cultura i el patrimoni. El recorregut 
s’inicia amb una visita panoràmica de la 
coneguda Universitat de Sharjah 
inaugurada al 1998 des d’allà es dirigiran a 
la “Rotonda Cultural”, on podran fer fotos 
de la Mesquita. Parada al Blue Mall de 
Sharjah on tindran l’opció de regatejar en 
les compres d’or, electrònica,... 
Seguidament visita del Souq-Al-Masqoof, 
antiga part de la ciutat que fou coberta i 
serveix com a zona de botigues. Retorn a 
Dubai. Dinar. Tarda lliure a la seva 
disposició. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

29 set. DUBAI – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol directe 
d’EMIRATES amb destí Barcelona. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 1.320 € 
Supl. individual    160 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 12 
de juny per un mínim de 25 persones. 
Qualsevol alteració en la tarifa aèria, 
canvi de divisa, data de sortida, nombre 
de participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final. 

RESERVA EN FERM: 
Fotocopia del passaport vigent i dipòsit de 
350 € per persona. 


