Safari com Jantar Barbecue no Deserto de Al Khatim

Itinerário
À chegada do seu navio de cruzeiro ao porto de Abu Dhabi e à hora marcada, será recebido pelo
motorista 4x4 que o identificará com o sinal da Shore2Shore.
Partiremos para o deserto de Al Khatim a cerca de 50 min. de Abu Dhabi. Chegaremos ao ponto de
encontro onde poderemos desfrutar de um passeio pelas dunas ou visitar a quinta de camelos.
Uma vez no acampamento, instalar-nos-emos numa das luxuosas tendas mobiladas com almofadas e
decoradas em estilo árabe. Será recebido com tâmaras, chá e café, assim como água ou
refrigerantes. Podemos então escolher de entre as outras atividades complementares que a nossa
equipa inclui nesta digressão.
Pode fazer quad bike (actividade extra, a ser paga no local) ou sand boarding e desfrutar de um
passeio na areia. Pode também experimentar um passeio de camelo, fazer uma tatuagem de hena ou
vestir-se com um fato típico árabe para algumas fotografias.
Continue a relaxar, tomar chá à beira da fogueira e apreciar o espetáculo de dança do ventre,
Thanoura / dança do fogo. Pode também banquetear-se com o jantar de churrasco que a nossa
equipa preparou para si e para os seus acompanhantes. Alguns dos alimentos incluem kebabs,
hummus, flatbreads e alguns pratos ocidentais. O jantar consiste num churrasco sob as estrelas,
onde se pode experimentar diferentes tipos de carne, aperitivos, saladas e doces típicos da região.
O destaque final são os vários espetáculos, incluindo a famosa dança do ventre e a Tanura (dança
tradicional egípcia) / dança do fogo.
Após o jantar e o espetáculo, regresso ao porto de Abu Dhabi no final da excursão.
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DURAÇÃO: GUIA DISPONÍVEL ATÉ 6 HORAS
NÂO HÁ SUPLEMENTOS
NOTAS IMPORTANTES:

Excursão sem guia Shore2Shore mas com assistência em inglês.
A capacidade por jipe é de 6 pessoas.

INCLUIDO
Passeio de camelo (5 minutos)
Observação/fotografia do pôr-do-sol no deserto
A hospitalidade árabe à chegada com café/chá/festas árabes
Refrigerantes ilimitados, chá, café e água mineral
Vestimenta local para homens e mulheres para oportunidades fotográficas
Tenda beduína com alcatifa e almofadas
Jantar de churrasco com opções vegetarianas e não vegetarianas
Pista de dança e equipa de músicos
Dança do ventre ao vivo e entretenimento de Thanoura / dança do fogo

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis
Excursão apta para cadeiras de rodas dobráveis
Não recomendado para pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas que viajam com cadeiras de
rodas ou carrinhos de bebé, devido à orografia do terreno.
Não recomendado para crianças com menos de 24 meses ou pessoas com problemas de costas ou
coração.
(A Shore2shore não é responsável se o cliente não relatar a sua situação no momento da reserva)

Informação do desembarque
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À saída do navio, o nosso pessoal estará à sua espera, depois de passar o Controlo de Passageiros,
identificados com o sinal da SHORE2SHORE.
O ponto de encontro, é a PORTA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EM FRENTE À PARAGEM DE
AUTOCARRO
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