Visita à cidade de Dammam

Itinerário

202201170001

A nossa excursão começará no porto de Damman onde o nosso guia nos receberá com o cartaz
Shore2Shore, de lá faremos uma primeira excursão panorâmica da cidade em autocarro.
Dammam é a capital da Província Oriental, uma bela cidade com vista para o Golfo Pérsico e um
importante destino turístico. O prestígio comercial de Dammam não diminui a sua importância
cultural, e a cidade está cheia de bibliotecas, museus, restaurantes e áreas de extraordinária beleza
natural. Entre as mais belas está o Parque Rei Fahd, um paraíso de árvores, flores e lagos decorativos.
A nossa primeira paragem levar-nos-á à Corniche de Dammam que se estende desde a praia de
Al-Azziziah até às Ilhas do Tarô, um local de encontro popular para amigos e familiares; uma
caminhada de quase 16 km ao longo da linha costeira pontilhada de obras de arte, jardins bem
cuidados, parques infantis, zonas de areal e campos de golfe. Faremos uma pequena caminhada ao
longo da Corniche.
Daqui teremos uma vista maravilhosa da ilha de Al Murjan (Ilha Coral). Situado a 1800 metros de
Dammam Corniche, está ligado por uma ponte e é conhecido pelas suas grandes áreas ajardinadas,
pitorescos guarda-chuvas coloridos, tornando-o um lugar único para relaxar e apreciar as
maravilhosas vistas.
A nossa próxima paragem será a Grande Mesquita de Abdul Latif bin Hamad Al-Jabr, onde
poderemos visitar o interior acompanhados pelo nosso guia e desfrutar do seu maravilhoso
ambiente. Construído em 2016, destaca-se pela sua grande sala de oração para homens, outra sala
para mulheres e o seu grande farol. Alberga uma grande biblioteca com documentos religiosos
antigos e um belo pátio com palmeiras, concebido no antigo estilo Al-Ahsa com portas largas, janelas
semicirculares e tetos altos de madeira.
De lá iremos para o mercado (souk) Share Al-Hob, localizado no coração da cidade, conhecido na
zona como o "Mercado do Amor" devido às joalharias que rodeiam as suas ruas exteriores. Para além
das lojas de ouro, grande parte da vida deste mercado tem lugar numa rua central onde tanto os
comerciantes como os locais convergem. Passearemos pelo souk e deixar-nos-emos levar pelos
inebriantes aromas de especiarias e perfumes. Visitaremos as numerosas barracas que vendem de
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tudo, desde tapetes, mobiliário artesanal, antiguidades, até cerâmica a bom preço, incenso e tecidos.
Se o tempo permitir, faremos uma pequena paragem num mercado local e desfrutaremos de algum
tempo livre, onde poderá comprar lembranças ou provar alguma cozinha tradicional saudita, se lhe
apetecer.
Regresso ao porto para nos despedirmos da cidade.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS
PREÇO: SOB PEDIDO - APENAS PARA GRUPOS PRIVADOS
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA DISPONÍVEL ATÉ 4 HORAS.
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
A Arábia Saudita não é atualmente um destino de grande desenvolvimento turístico e por isso só tem
guias religiosos formados na sua própria língua. Assim, as nossas excursões serão efetuadas com um
guia árabe e acompanhados por um intérprete em espanhol.

OBSERVAÇÕES
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Nível Fácil/Panorâmico/Cultural.
É recomendado calçado confortável.
As pessoas com mobilidade reduzida que utilizam cadeiras de rodas devem ser acompanhadas por
outras pessoas que as possam ajudar ou crianças em carrinho de bebé. A equipa da Shore2Shore e o
motorista, por lei, não podem ajudar estas pessoas, uma vez que não possuem as qualificações
necessárias. Recomendamos, utilizar cadeiras de rodas desdobráveis, uma vez que os autocarros não
têm elevadores ou rampas. A Shore2shore não se responsabiliza, se o cliente não relatar a sua
situação no momento de efetuar a reserva.
A ORDEM DOS LOCAIS A VISITAR PODE MUDAR SEM AVISO PRÉVIO DEVIDO A POSSÍVEIS
EVENTUALIDADES (HORA DE CHEGADA DO BARCO, HORÁRIO DOS LOCAIS DE INTERESSE A
VISITAR, ETC.).
NOTA MUITO IMPORTANTE: O país que vai visitar possui regras que, de acordo com a sua
legislação, entende como conduta "boa ou apropriada". A nossa obrigação é informar os nossos
clientes e avisá-los do cumprimento e respeito das regras obrigatórias, antes de embarcar no
autocarro, para sua própria tranquilidade e segurança, até ao final do passeio, para que este se possa
desenvolver adequadamente. É da sua responsabilidade assegurar que estas regras sejam
entendidas e cumpridas durante a digressão.
O código de vestuário aceite para as mulheres é camisas de mangas compridas e calças, nenhuma
roupa apertada ou transparente e o cabelo deve ser coberto com um lenço. O nosso pessoal não
tem lenços disponíveis para empréstimo, por isso antes de embarcar no autocarro para iniciar a
excursão deve levar consigo o seu lenço. Poderá ser recusada a entrada no autocarro caso o
passageiro não cumpra estes requisitos de vestuário no início do passeio.
As expressões amorosas de qualquer tipo dentro da Mesquita e nas ruas públicas são proibidas, bem
como tirar fotografias de residentes sem autorização prévia.
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Informação do desembarque
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OS NOSSOS GUIAS ESTARÃO À SUA ESPERA APÓS O CONTROLO DE PASSAGEIROS NA
ALFANDEGA.
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