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Vols Previstos 

BARCELONA - DUBAI         09 NOV      15.10 - 00.40      
 
DUBAI - BARCELONA       14 NOV     03.45 - 08.15

Aquest petit i pròsper emirat és des
de fa temps una  destinació
fascinant  per a "gurmets",
compradors i amants de l'art, la
diversió i el desert. Tranquil, obert,
optimista i ple d'energia,  aquí es
trobarà tant vida senzilla com luxe
futurista.
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10 de novembre. DUBAI 

Desdejuni a l'hotel i a l'hora indicada sortida per fer la
visita de mig dia a la part moderna de la ciutat amb
l’entrada a la torre Burj Khalifa. Visita.
 
Dinar i tornada a l’hotel.

A primera hora de la tarda ens passaran a recollir per
realitzar l'excursió del Safari 4x4. El punt culminant de
qualsevol visita a Dubai és, sens dubte, aquest viatge
increïble. Sentiran l'emoció de la conducció pel desert
quan el seu xofer professional els porti amunt i avall
per les dunes daurades.  

Parada per contemplar la bella posta de sol i després
sortida cap al campament beduí. Benvinguda amb una
tassa de cafè tradicional àrab i oportunitat de pujar en
camell abans d'asseure's pel sopar-barbacoa preparat
a foc obert davant de vostès.

Tornada a l'hotel, sopar i allotjament.

09 de novembre. BARCELONA - DUBAI

Trasllat des del Museu de Badalona cap a l'aeroport de
Barcelona, Terminal 1. 

Presentació a   l'aeroport, mostradors d'Emirates, a les
13:30h, per sortir en vol directe cap a Dubai a les 15:10h.

Arribada  a Dubai, tràmits de duana i trasllat amb guia
de parla hispana a l'hotel.  Allotjament.  

11 de novembre. DUBAI 

Desdejuni a l'hotel i sortida per visitar l' EXPO 2020.
 
Dia sencer de visita a l’Exposició 2020 que promet ser la
millor fins ara. 
 
Dinar en un restaurant local i tornada a l’hotel.
 
Sopar i allotjament.
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12 de novembre. DUBAI - ABU DHABI -
DUBAI

Desdejuni a l'hotel  i a les 09:00h sortirem per fer
l'excursió de dia sencer a Abu Dhabi, de 8 hores de
durada.
Una oportunitat per visitar la capital de la Unió dels
Emirats Àrabs : Abu Dhabi. En ruta des de Dubai
passem pel port de Jebel Ali , el més gran fet per
l'home i llar de la pròspera zona franca de Jebel Ali.
A Abu Dhabi comencem per una visita guiada a la 
 Mesquita Sheikh Zayed, que es considera el tresor
arquitectònic contemporani de l’Unió dels Emirats
Àrabs  i un dels més bells del món.  Va ser Iniciada pel
difunt president,  el Xeic Zayed bin Sultan Al Nahyan,
que és considerat el pare dels EAU.
Dinar .
Continuem després al Centre d'Artesania de la Dona
on s'exhibeixen les artesanies fetes per les dones
locals.
Seguirem per la Corniche amb una parada a
l'escullera.
Entrarem al Museu del Louvre d’Abu Dhabi.
De tornada a Dubai, pararem a Yas Island per prendre
fotos al circuit de Fórmula-1 i el famós Ferrari World . 
Tornada a l'hotel, sopar i allotjament.

13 de novembre.  DUBAI

Desdejuni. Aquest dia l'aprofitarem per a conèixer
millor la singular ciutat de Dubai. Tindrem tot el dia
per a descobrir els racons amagats de la ciutat. Dinar
en un restaurant local. A la tarda seguirem la visita per
Dubai i després de sopar ens dirigirem cap a
l'aeroport. 

14 de novembre.  DUBAI - BARCELONA

Arribada a l'aeroport de Dubai per a pendre el vol
directe de tornar a Barcelona amb sortida a les
03.45h. Arribada a Barcelona a les 03.45h. Arribada a
Barcelona a les 08.15h. Trasllat al Museu de Badalona.
FINAL DEL VIATGE.



Tel. 93 383 94 11
Riera Matamoros, 59, 08911  Badalona

roda@roda.travel
    www.roda.travel 

 

DUBAI
NOVEMBRE 2021 

PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1.485€
    - Taxes: 180€
    - Suplement hab. Ind.: 295€
 

IMPORTANT:
- En el moment de fer la reserva s'haurà de
donar una paga i senyal de 300 € per persona.
- Viatge acompanyat des de casa amb un màxim
de 25/30 persones.

SERVEIS INCLOSOS:
- Vols directes BCN - Dubai - BCN amb 
 facturació d'una maleta.
- Hotels indicats de 4 * cèntrics.
- Pensió Completa durant tot el viatge (excepte
sopar del primer dia)
- Guia acompanyant des de Barcelona durant tot
el viatge.
- Autocar privat per al nostre grup.
- Guies locals de parla espanyola.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Assegurança de viatge i anul·lació.

SERVEIS NO INCLOSOS:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines per al guia i xofer. Cal preveure 20€
per persona a repartir: 8€ pel xofer i 12 € pel
guia.


