
Pont de Desembre a Dubai 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia EMIRATES: BARCELONA – 
DUBAI – BARCELONA. 
•Taxes d’embarcament (a confirmar el 
dia d’emissió del bitllet). 
•Trasllat privat aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de quatre nits a l’HOTEL 
MEDIA ROTANA (5*) o similar. 
•Àpats: 4 esmorzars, 3 dinars i 3 
sopars. 
•Visites privades amb guia de parla 
espanyola segons itinerari. 
•Entrades per pujar al Burj Khalifa en 
Prime Time. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 25 
persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança cancel�lació i 
assistència en viatge (cia. ARAG 
modalitat VACACIONAL A LA CARTA). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•La taxa local “Dubai Tourism Dirham 
Fee” (pagament directe 20 AED per 
habitació i nit, aproximadament uns 
5,5 USD per habitació i nit). 
•Propines a guies i xofers. 

•Maleters a aeroports i hotels. 

•Begudes durant el àpats inclosos. 

•Serveis no especificat amb 
anterioritat. 

 
 

Del 6 al 10 de desembre. 

6 des. BARCELONA – DUBAI 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, 
terminal 1, mostradors de la companyia 
EMIRATES a les 12.50 hores. Tràmits 
d’embarcament i duana. Sortida amb el vol 
EK/0186 a les 14.50 hores. 
 
7 des. DUBAI 
Arribada a Dubai a les 00.35 hores. 
Assistència i trasllat a l’HOTEL MEDIA 
ROTANA (5*) o similar. Allotjament 
immediat. Esmorzar a l’hotel. Al matí, 
trobada amb el guia per realitzar la visita 
privada del Dubai Modern incloent la 
Mesquita de Jumeirah on realitzaran una 
parada per fer algunes fotos. Continuació 
cap a l‘assolellada platja de Jumeirah per 
veure el símbol de la ciutat, l’hotel “Burj Al 
Arab” de Dubai. Travessant l’Illa de la 
Palmera realitzaran una parada per 
fotografiar l’hotel més gran de tot l’Orient 
Mig, l’hotel “Atlantis”. Continuació fins el 
barri de Dubai Marina, un dels barris més 
moderns i espectaculars de la ciutat. Dinar 
en un restaurant local.  A la tarda, temps 
lliure al centre comercial de Dubai Mall i 
pujada a l’observatori del Burj Khalifa – 
At The Top en Prime Time (entre les 
15.00 i les 19.00 hores. A les 18.00 hores, 
contemplaran el espectacle de les fonts de 
Dubai abans de sortir cap el Creek. Sopar a 
bord d’un Dhow Cruise mentre recorren el 
Creek de Dubai. Tornada a l’hotel. 
Allotjament. 
 
8 des. DUBAI 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, trobada amb 
el guia per realitzar la visita privada del 
Dubai Tradicional. Començaran pel palau 
del Gobernador i l’històric barri de 
Bastakiya, una reproducció de l’antic barri 
amb cases antigues i les conegudes torres 
de vent. La Fortalesa Al Fahidi els 
transportarà uns 210 anys enrere, i es on 

 

trobaran l’actual Museu de Dubai. Creuaran 
el Creek de Dubai a bord d’un “Abra”, famós 
taxi d’aigua, per continuar amb la visita als 
mercats de les espècies i de l’or. Dinar en 
un restaurant local. A la tarda, sortida en 
tot terrenys cap el desert. En aquesta 
excursió, sentiran tota l’emoció de la 
conducció per sobre de grans dunes, gaudint 
d’un paisatge impressionant. Al capvespre, 
es dirigiran al campament beduí on podran 
gaudir d’un passeig en camell, es podran 
tatuar amb henna, fumar shisha, vestir-se 
d’emiratís o fins i tot comprar algun record. 
Finalment gaudiran d’un sopar barbacoa 
mentre contemplen a una ballarina que els 
delectarà amb la famosa dansa del ventre.    
 
9 des. DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, trobada amb 
el guia per realitzar la visita de dia sencer 
a la capital del país, Abu Dhabi. Aquesta 
és la més gran dels set Emirats i és on es 
troben la majoria d’ambaixades i empreses 
petroleres. És la ciutat més rica del món. El 
recorregut inclou una parada a la Mesquita 
SheikhZayed, la tercera més gran del món. 
A continuació es dirigiran a la ciutat, 
contemplant els palaus dels xeics realitzant 
una parada davant del majestuós hotel 
“Emirates Palace”. Continuació cap el 
Heritage Village, un reproducció de com 
vivien antigament els beduins del país i el 
mercat de vegetals d’Abu Dhabi. Dinar en 
un restaurant local. A la tarda, tornada a 
Dubai. Temps lliure. Sopar i allotjament a 
l’hotel. 
 
10 des. DUBAI – BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Temps lliure. A l’hora 
concertada, trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament i duana. Sortida amb el vol 
de la companyia EMIRATES EK/0187 a les 
15.35 hores. Arribada a Barcelona a les 
20.10 hores. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 1.650 € 
Supl. Individual        350 € 

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

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


