City Tour de Abu Dhabi

Itinerário
O nosso guia aguardar-nos-á no porto de Abu Dhabi, na chegada de seu cruzeiro, e estará
identificado com um cartaz da Shore2Shore.
Abu Dhabi é a capital e a segunda cidade mais populosa dos Emirados Árabes Unidos, foi fundada em
1761. A cidade elegante e moderna apresenta uma fascinante mistura de tradição e modernidade.
Deixaremos o porto de Abu Dhabi com o autocarro, acompanhados pelo nosso guia que fala
espanhol.
Durante a excursão os seguintes pontos de interesse serão visitados:
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Sheikh Zayed Road (vista panorâmica através do autocarro) é a estrada mais longa nos Emirados
Árabes Unidos, que se estende de Al Silah no emirado de Abu Dhabi e termina no emirado Ras Al
Khaimah, que faz fronteira com Omã. Em Abu Dhabi, ela segue paralela à costa.
Mesquita Sheikh Zayed conhecida como a Grande Mesquita, um dos edifícios mais incríveis do
mundo. Tanto o exterior da mesquita como o seu interior não deixam ninguém indiferente.
Heritage Village, este museu ao ar livre é uma réplica de uma aldeia tradicional num oásis, onde pode
admirar a tradição beduína e aspetos tradicionais do estilo de vida no deserto.
A Corniche, é popularmente conhecida como o "Golfo de Manhattan", devido à profusão de parques,
jardins, magníficas mesquitas e fontes maravilhosas.
Marina Mall e Hotel Emirates Palace (paragem para fotos) é o hotel de luxo mais caro do mundo.
Museu Louvre (paragem para fotos) inaugurado em 2017, esta obra arquitetónica conjuga arte e luz
num espaço único. O seu elemento mais característico e marca registrada é a cúpula de aço. Esta
cúpula é composta de várias camadas de mosaicos geométricas que permitem que os raios de luz
que geram um efeito mágico.
Ilha Yas, aqui é o Circuito Yas Marina, onde o Grande Prémio da Fórmula 1 de Abu Dhabi é realizado
desde 2009.
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No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.

Detalhes
INFORMAÇÃO GERAL CITY TOUR DE ABU DHABI DESDE O PORTO DE ABU DHABI
PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 29,00€, CRIANÇAS TÊM 15% DE DESCONTO
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA / COORDENADOR ATÉ 6 HORAS DESDE O PORTO DE ABU
DHABI
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA / COORDENADOR ATÉ 8 HORAS DESDE O PORTO DE DUBAI
(Disponível para grupos privados mediante solicitação)
SUPLEMENTOS
Entrada no Museu incluída, aberto de sábado a quinta das 9h às 16h, sexta das 15h30 às 21h
Entrada na Mesquita incluída, aberta das 9h às 22h de sábado a quinta.
IMPORTANTE
Existe um código de indumentária obrigatório para entrada nos Emirados Árabes Unidos para visitas
aos locais religiosos e/ou estatais:
Para as Mulheres: devem usar camisas com mangas compridas, saias ou calças compridas e largas,
não são permitidas roupas apertadas ou muito coladas ao corpo. Não é permitida a entrada com
meias/collants, roupas transparentes ou calças brancas. Deve cobrir a cabeça com um lenço.
Para os homens: devem utilizar calças, podem ser curtas desde que cubram os joelhos. Camisas
desabotoadas ou camisas com ombros nus não são permitidas.
Proibida a entrada de roupas de banho ou roupas inadequadas.
Casais não podem abraçar/beijar na boca e/ou tirar uma foto.
NOTA IMPORTANTE:

201912120012

A SHORE2SHORE não se responsabiliza pelo facto das autoridades competentes não permitirem a
entrada de pessoas que possam não estar de acordo com o código de indumentária obrigatório
acima descrito.
A mesquita pode emprestar roupa adequada apenas aos passageiros que visitam a mesquita de
forma individual. Os passageiros que entram na mesquita com a Shore2Shore, portanto em grupo,
DEVEM seguir rigorasamente código de indumentária obrigatório para entrada nos Emirados Árabes
Unidos para visitas aos locais religiosos e/ou estatais.
OS NOSSOS GUIAS não têm roupas que possam emprestar e/ou vender.
Desde dezembro de 2018, a mesquita, definiu outras regras como:
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A partir de o entrar na mesquita, os clientes devem registar-se respondendo a algumas perguntas
(Nacionalidade, data de nascimento, sexo, turista / residente, Operador Turístico / Agente de
Viagens) no idioma de cada um.
Os clientes receberão uma pulseira de entrada.
Após registo, continuará a excursão marcada.
O acesso ao interior da mesquita, onde a sala de oração está localizada, é proibido. As fotos no
interior terão que ser tiradas no pátio central interior.
Como não entrará na sala de oração principal, os sapatos não serão tirados durante a visita.

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural.
Obrigatório usar roupas adequadas nos locais de culto a serem visitados.
Sapatos confortáveis são recomendados.
As sextas-feiras são o dia de fecho das mesquitas devido a celebrações religiosas, além dos feriados
nacionais de data variável de acordo com o calendário muçulmano, e as seguintes datas: 1 de janeiro,
6 de agosto, 30 de novembro, 2 de dezembro.
As pessoas com mobilidade reduzida, que usam cadeira de rodas, devem estar acompanhadas por
outra pessoa que possa ajudá-las. Por favor, use cadeiras de rodas dobráveis, pois os ônibus não têm
elevadores ou rampas. (A Shore2shore não é responsável se o cliente não relatar a sua situação no
momento da reserva).
NOTA IMPORTANTE: A ORDEM DOS LOCAIS DE VISITA PODE VARIAR SEM AVISO PRÉVIO E
PODERÁ TER ALGUMAS ALTERAÇÕES (HORA DE CHEGADA DO NAVIO, HORÁRIO DOS
LUGARES DE INTERESSE A VISITAR, ETC.)

Informação do desembarque
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UMA VEZ DESEMBARCADO DO SEU NAVIO, DEVE DIRIGIR-SE PARA A ÚNICA PORTA DE
SAÍDA. O NOSSO GUIA ESPERARÁ POR SI NA PORTA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL IDENTIFICADO
COM SHORE2SHORE, NA ÁREA ONDE ESTÃO OS AUTOCARROS.
NÃO ENTRE EM NENHUM AUTOCARRO. O NOSSO GUIA ESPERARÁ POR SI PARA O LEVAR
ATÉ AO NOSSO AUTOCARRO.
TENHA EM CONTA QUE O NOSSO GUIA ESTARÁ NO PONTO DE ENCONTRO 10 MINUTOS
ANTES DA HORA DE INiCIAR A EXCURSÃO CONFORME CONSTA NO SEU VOUCHER.
O CONTACTO DO GUIA LOCAL SERÁ INDICADO ALGUNS DIAS ANTES DO SERVIÇO POR SMS
E POR E-MAIL.
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