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Viagem ao Dubai com Cruzeiro 
16 A 25 DE MARÇO DE 2013 

 
Dia 16 de Março – COIMBRA / LISBOA / DUBAI 
Saída em autocarro junto à Ordem dos Engenheiros (R. Antero de Quental – Coimbra) 
Comparência no aeroporto de Lisboa às 16H00. Formalidades de embarque e partida 
em voo direto da Emirates EK 192 com saída às 18h00. Refeição e noite a bordo.  
 
Dia 17 de Março – DUBAI 
Chegada às 05h25 e transfere privativo ao hotel para pequeno-almoço. Após o mesmo, 
início de visita (com a duração de 5 horas) aos pontos de maior interesse turístico da 
cidade, acompanhada por guia em Português. No final da mesma, regresso ao hotel. 
Tempo livre. Alojamento em Hotel de 4*S. 
 
Dia 18 de Março – DUBAI (Início do Cruzeiro) 
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre. Em hora a informar localmente, transfere 
privativo do hotel ao cais. Embarque no navio “Serenade of the Seas”. 
Cumprimento das formalidades de check in. Almoço a bordo.  
 
Dias 19 a 23 de Março - EM CRUZEIRO 
Ver itinerário em separado. Poderá desfrutar durante estes dias de todas as 
comodidades e actividades próprias de um paquete da companhia Royal Caribbean. 
Alguns exemplos de como poderá ocupar o seu tempo enquanto não está em terra para 
conhecer outros locais; praticar desporto, (basquete, minigolfe, praticar escalada, fazer 
um jogging) ir ao Casino, ver um filme, assistir a uma peça de teatro ao estilo da 
Broadway, ir ao Spa ou simplesmente ler um livro na Biblioteca, entre muitas outras 
possibilidades.     
 
Dia 24 de Março – DUBAI 
Pelas 08h00 chegada ao Porto. Dia livre. Possibilidade de se organizarem excursões 
facultativas. Alojamento no barco. 
 
Dia 25 de Março – DUBAI / LISBOA 
Em hora a informar transfere privativo ao aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida no voo EK 191, com partida às 09h45 e chegada a Lisboa pelas 14h30. Partida 
em autocarro com destino a Coimbra. 
 

FIM DA VIAGEM 

PREÇOS 
 
Preços por pessoa (Mínimo 30 participantes): 
 
Em camarote duplo com varanda ………………………………………………………………  € 1.740,00 
Em camarote quádruplo (3ª e 4ª cama) independentemente da idade…………… € 1.510,00 
Ocupação single do camarote ............................................................................... € 2.685,00 
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O preço inclui: 
 

 Passagem aérea em voo direto Lisboa / Dubai / Lisboa, em classe turística. 
 Estadia em hotel de 4* Superior na base de quarto duplo com pequeno-almoço.  
 Transferes privativos do aeroporto ao hotel e do hotel ao cais dos cruzeiros. 
 Transfere do cais ao aeroporto. 
 Cruzeiro de 7 noites conforme itinerário em separado. 
 Pensão completa a bordo do cruzeiro (exceto bebidas). 
 Transfere em autocarro privado Coimbra/Aeroporto de Lisboa e vice-versa. 
 Todas as taxas de turismo e de serviços. 
 Taxas de combustível (sujeitas a alteração até á emissão dos bilhetes). 
 Seguro multiviagens. 
 Carteira de documentação. 
 Bolsa de viagem. 

 
O preço não inclui: 
 

 Quaisquer serviços não mencionados, bem como extras de caráter pessoal tais 
como: Bebidas, telefonemas, lavagens de roupa, etc. 

 
 
PAGAMENTO 

25% com a inscrição até 12 de Janeiro de 2013; 
25% até 12 de Fevereiro de 2013; 
25% até 28 de Fevereiro de 2013  
Restantes 25% até 12 de Março de 2013. 
 

NOTAS 

Nota 1 - O passaporte é obrigatório. O mesmo deverá ter uma validade mínima de 3 
meses a contar da data de regresso da viagem. 
 
Nota 2 -  As inscrições e pagamentos deverão ser efetuados diretamente nos Serviços 
da Região Centro da Ordem dos Engenheiros. A Agência responsável pela Viagem é a 
Beta Viagens (www.beta-viagens.eu). 

Nota 3 – O número de participantes é limitado e as inscrições serão consideradas por 
ordem de chegada e mediante o pagamento da primeira tranche. 

 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 12 de janeiro de 2013 para o e-mail  
solange@centro.ordemdosengenheiros.pt 
 
Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência bancária para o  

NIB: 0036 0058 99100159936 83  (juntar comprovativo da transferência bancária). 
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INFORMAÇÕES DE CARÁTER GERAL  

DUBAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Passaporte com validade 
mínima de 3 meses a contar da data de regresso 

 
MEDICAÇÃO: Sem medicação obrigatória 
 
TEMPO DE VOO: +/- 08h00m 
 
TAXA TURÍSTICA: Isenção 
 
DESIGNAÇÃO OFICIAL: Emirate of Dubai 
 
CAPITAL: Dubai 
 
LÍNGUA OFICIAL: Árabe 
 
DIFERENÇA HORÁRIA: Portugal Continental GMT +4 
 
MOEDA: Dirham dos Emiratos Árabes Unidos (1 AED equivale a 
0,20 euros) 
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CLIMA E TEMPERATURA: O Dubai tem 
um clima subtropical e árido sendo que as 
altas temperaturas predominam o ano 
inteiro. As temperaturas variam de 10ºC, 
nas noites de Invernos, a 48ºC, no alto 
Verão. A média diária máxima é de 24ºC, 
aumentando para 41º C em Julho. 
 
SITUAÇÃO GEOGRÁFICA: Situado no 
Médio Oriente, o Emirato do Dubai é um 
dos sete Emirados que formam os 
Emirados Árabes Unidos (EAU). A capital 
federal é Abu Dhabi e Dubai é a capital do 
turismo. Os outros Emirados são Sharjah, 
que é vizinho de Dubai, Ajman, Umm Al 

Quain, Ras Al Khamaih e, na costa leste, Fujeirah. 
 
HISTÓRIA: O Emirato do Dubai começou a ser colonizado em 1833, e durante o sec. XIX, 
Bur Dubai (nome na época) não passou de uma vila de pescadores, mergulhadores de pérolas e 
comerciantes beduínos, indianos e persas. Em 1892, o Sheik de Dubai ofereceu isenção de 
impostos para os comerciantes que quisessem lá basear-se, nascendo assim a Zona Franca de 
Dubai. Em 1966 foi descoberto petróleo e a sua exportação começou em 1969. Em 1971, sete 
emirados formalizaram uma federação e adoptaram o nome de Emirados Árabes Unidos, 
sendo o Dubai é o segundo maior desses emiratos. 
 
GASTRONOMIA: Não existe propriamente uma gastronomia típica do Dubai. A farinha, o 
leite de camelo, o pão e os lácteos, são alguns dos ingredientes mais comuns. As sandes de 
cordeiro típicas do Líbano, a carne ou peixe e os grelhados estão entre os pratos principais da 
gastronomia muçulmana, umas das mais interessantes no Dubai. Outras, por exemplo, são as 
diferentes cozinhas se podem encontrar nesta cidade, a cozinha italiana, asiática, libanesa, 
francesa, etc. A cozinha internacional é juntamente com a cozinha árabe, a oferta principal da 
gastronomia que se pode encontrar no Dubai. 
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Serenade of the Seas 

 
 

Itinerário do Cruzeiro: 
 
Dia  Porto  ***   Chegada Partida

 
Dia 18  Dubai, United Arab Emirates    18h00
 
Dia 19  Fujairah, United Arab Emirates   08h00  17h00
 
Dia 20  Muscat, Oman   09h00  
 
Dia 21  Muscat, Oman    18h00
 
Dia 22 Em navegação   
 
Dia 23  Abu Dhabi,United Arab Emirates   08h00  18h00
 
Dia 24 
Dia 25  

Dubai, United Arab Emirates 
Desembarque  

 08h00
 

 

 
*** O itinerário fica sujeito a alteração sem prévio aviso. O itinerário deverá ser sempre 
reconfirmado antes da partida. 
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Companhia Royal Caribbean Internacional 

Viagem Inaugural Agosto 2003  

Bandeira Bahamas  

Passageiros 2.501  

Tripulantes 859  

Tonelagem 90.090  

Comprimento 293 metros   

Largura 32 metros  

Velocidade 25 nós ou 28.8 mph  

Piscinas 2  

Restaurantes 4 restaurantes / 1 pizzaria / cafés  

Tensão 110/220V  

 
Serenade of the Seas 
Cabine: Categ. E1 - Cabine de Luxo com Varanda 
 

Cabine de Luxo com Varanda localizadas nos Decks 7 e 8, com duas camas de solteiro que podem ser 
convertidas em cama de casal, Varanda Privativa, sala de estar (algumas com sofá cama), mini-bar, quarto 
de banho privativo, secador de cabelo, circuito fechado de TV e telefone. 

      


