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DE DUBAI A OMÃ 
 

CONHECER O SULTANATO DE OMÃ É VIVENCIAR EMOÇÕES, HISTÓRIAS E 

PAISAGENS SINGULARES. ESPREMIDO ENTRE O DESERTO, MONTANHAS E O MAR, O 
PAÍS OFERECE UMA CULTURA SINGULAR, EXÓTICAS CIDADES, FIORDES, 

EXCELENTE CULINÁRIA E UM POVO ACOLHEDOR. 

 DUBAI, FORMADA POR GRANDES PROJETOS FUTURÍSTICOS QUE MUDARAM 

COMPLETAMENTE A PAISAGEM E SEMPRE SE REINVENTANDO.  

LUGARES QUE TORNAM ESTA VIAGEM UMA EXPERIENCIA ÚNICA. 

 

VISITANDO: DUBAI, ABU DHABI, RAS AL KHAIMAH, KHASAB, PENÍNSULA DE 

MASANDAM, MUSCAT, NIZWA, SALALAH, ROTA DO INCENSO, MIRBAT, DESERTO 

RUB AL KHALI E WADI DAWKAH  

 

 

 

 

 

DE DUBAI A OMÃ 

A LENDÁRIA ROTA DO INCENSO 
 VIVENCIANDO EMOÇÕES, HISTÓRIAS E PAISAGENS SINGULARES 

                  Saída 14 de Março | 12 noites 

Grupo com guia brasileiro saindo do Brasil 

  

 

 

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019 
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DESTAQUES INCLUÍDOS  

 

 

✓ Visita ao Emirado Ras Al Khamah, o destino de férias mais procurado dos Emirados Árabes 

 

✓ Visita à Khasab em Omã 

 

✓ Passeio de barco pelos fiordes árabes 

 

✓ Visita à Muscat, capital do Sultanato de Omã 

 

✓ Visita à Nizwa, localizada no meio de um oásis 

 

✓ Rota do Incenso visitando Salalah com seus mitos e lendas, Taqah, Khor Rori, o ponto mais 

oriental da rota e Mirbat 

 

✓ Passeio em veículo 4 X 4 na Cordilheira Qara, deserto Rub Al Khali e Parque Natural Wadi 

Dawkah 

 

✓ Visita à Abu Dhabi 

 

✓ Visita à moderna e antiga Dubai 

 

✓ 3 almoços e 5 jantares 

 

 

DIA A DIA  

 

14 de março de 2021 – Domingo 

BRASIL – DUBAI, EMIRADOS ÁRABES 

Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo na noite do dia 13/03 para 

embarque com destino a Dubai, no voo da Emirates nas primeiras horas do dia 14/03. 

Chegada, recepção e traslado ao hotel em Dubai. 

 

15 de março de 2021 – Segunda-feira 

DUBAI – RAS AL KHAIMAH, EMIRADOS ÁRABES – KHASAB, OMÃ 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em ônibus privativo em direção ao norte da 

Península Arábica, seguindo os caminhos do deserto, para chegarmos a Ras Al 

Khaimah, o Emirado mais ao norte dos Emirados Árabes Unidos. Com mais de 7.000 

anos de história e cultura fascinantes, inúmeros resorts e belas praias, tornou-se um 

dos destinos de férias mais procurados nos Emirados Árabes Unidos. É também a porta 

de entrada para a magnífica Península de Musandam, no Sultanato de Omã. Após os 

procedimentos da fronteira, chegaremos a Khasab, fundada pelos portugueses no início 
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do século XVII em um porto natural, conhecido como o topo dos Emirados. A cidade de 

Khasab foi planejada para ser um ponto de apoio para o fornecimento de água potável 

a navios portugueses que atravessam o Estreito de Ormuz. Jantar incluído. 

Hospedagem em Khasab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de março de 2021 – Terça-feira 

KHASAB – PENÍNSULA DE MUSANDAM – KHASAB, OMÃ 

Café da manhã no hotel. Pela manhã faremos um passeio incluído a bordo de um 

barco, onde poderemos admirar toda a beleza dos fiordes da Árabia. A bordo de um 

barco confortável com decoração típica, navegaremos pelas águas calmas e cristalinas, 

cheias de vida marinha. Veremos as entradas escavadas no calcário, que se abrem para 

o interior através dos penhascos, formando os magníficos fiordes. Chegaremos à ilha 

histórica onde, em meados do século 19, os britânicos construíram uma estação 

telegráfica intermediária que ligava Bombaim ao Bahrein. Aqui poderemos ter a 

experiencia de nadar nas águas do fiorde e mergulhar entre os corais e os peixes. 

Almoço incluído. Depois de experimentarmos momentos únicos, retornaremos ao 

hotel em Khasab. Restante do dia livre. Jantar incluído. Hospedagem em Khasab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br 

 

17 de março de 2021 – Quarta-feira 

KHASAB – MUSCAT, OMÃ 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para aeroporto para embarque em voo com 

destino a Muscat, capital do Sultanato de Omã. O Sultanato de Omã era uma das 

regiões mais ricas do mundo devido ao comércio de incenso, considerado o mais puro. 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre nesta cidade com sinais 

de civilização desde 6 mil anos antes de Cristo, que atrai pela diversidade cultural e 

beleza natural. Hospedagem em Muscat. 

 

 

 

18 de março de 2021 – Quinta-feira 

MUSCAT, OMÃ 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para city tour em Muscat, uma 

cidade de contrastes entre montanha, mar e areia, misturado com uma população de 

quase meio milhão de estrangeiros que dá à cidade um sabor particularmente 

cosmopolita, porém sem perder suas raízes e cultura original. Visitaremos os principais 

pontos de atração, entre eles: a Grande Mesquita do Sultão Qaboos, uma das mais 

suntuosas, com capacidade para 20 mil pessoas; os bairros residenciais de Shatj Al 

Qurum e a parte antiga, guardada por muros e torres. No Museu Bait al Zubair, veremos 

a coleção etnográfica.  Terminaremos com um passeio pelo Cornish al-Mutrah e 

visitaremos o Mutrah Souq, um dos mercados mais antigos do mundo árabe. Ainda 

hoje é um mercado movimentado, com lojas de joias, ornamentos, incensos e 

especiarias. Retorno ao hotel. Hospedagem em Muscat. 
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19 de março de 2021 – Sexta-feira 

MUSCAT - NIZWA – MUSCAT, OMÃ 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído para visitarmos 

Nizwa, uma cidade histórica, localizada no meio de um oásis, antes a capital do país. 

Seguiremos por um vale, pontilhado de pequenas aldeias com grandes minaretes e 

cercado por algumas montanhas mais altas do país. É um importante centro de 

comércio, educação, religião e arte. Visitaremos o Nizwa Souq, famoso por sua arte 

prateada. Em seguida iremos ao forte, um dos exemplos mais antigos e 

impressionantes da arquitetura militar de Omã. Os quartos principais são acessados 

por lindas portas de madeira entalhada, com decoração simples e sua característica 

marcante é a torre central com 45 metros de diâmetro e de onde se tem uma bela vista 

da cidade, da mesquita e das montanhas que a cercam. Almoço incluído. Retorno ao 

hotel e restante do dia livre. Hospedagem em Muscat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de março de 2021 – Sábado 

MUSCAT – SALALAH, OMÃ 

Café da manhã no hotel. Saída em horário apropriado para aeroporto para embarque 

em voo com destino a Salalah, cidade cheia de mitos e lendas que remontam aos 

tempos bíblicos. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Jantar 

incluído. Hospedagem em Salalah. 

 

21 de março de 2021 – Domingo 

SALALAH – ROTA DE INCENSO – MIRBAT – SALALAH, OMÃ 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído para seguirmos pela 

rota do incenso. 

Por 5000 anos, os árabes vendem especiarias, incluindo duas fragrâncias de grande 

valor no passado: incenso e mirra, que eram transportadas por caravanas nas 

chamadas “rota do incenso”. Visitaremos o Museu do Incenso, sua coleção contra a 

história da região e desse tesouro natural. Visitaremos o antigo souq Haffah, onde 

encontraremos os mais diversos incensos e outros produtos locais. Continuaremos até 
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a antiga vila de Taqah, importante até hoje para o comércio de sardinha, com sua 

arquitetura e castelo característicos. Em Khor Rori, visitaremos o sítio arqueológico da 

antiga cidade de Sumhuram, o posto mais oriental da rota de incenso entre o Mar 

Mediterrâneo, o Golfo Pérsico e a Índia. Continuaremos em Mirbat, a antiga capital da 

região de Dohfar. Andaremos pelas ruas ladeadas de casas antigas de barro e 

visitaremos o mausoléu de Bin Ali, descendente de um genro do profeta Muhammad. 

Retorno ao hotel. Jantar incluído. Hospedagem em Salalah. 

 

22 de março de 2021 – Segunda-feira 

SALALAH – DESERTO RUB AL KHALI – WADI DAWKAH – SALALAH, OMÃ 

Café da manhã no hotel. Pela manhã partida em veículos 4 x 4, passeio incluído, em 

direção à cordilheira Qara, que oferece vistas espetaculares das planícies circundantes. 

Chegaremos a Shisr, um lugar isolado e exótico, onde veremos as ruinas da cidade 

perdida de Ubar, um rico armazém de comercio de incenso na antiguidade. Mais de 

2000 anos atrás caravanas, carregando incenso e mirra, ficaram aí durante a noite. 

Segundo a lenda, o deserto engoliu este reino antigo sem deixar rastro, tornando-se a 

lendária “Atlantida das Areias”. Continuaremos nas dunas de Ramlat, o Sahmah, que 

são basicamente o fim do deserto de Rub Al-Khali, o maior deserto de areia do mundo. 

Retornaremos a Salalh, através do “Parque Natural Wadi Dawkah”, este vale seco 

possui aproximadamente 5.000 pés de árvores de incenso especiais, a árvore do 

incenso, sendo cultivadas naturalmente na região cuja seiva ainda é colhida pelas tribos 

beduína locais. Almoço incluído. Retorno ao hotel. Jantar incluído. Hospedagem em 

Salalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de março de 2021 – Terça-feira 

SALALAH, OMÃ – DUBAI, EMIRADOS ÁRABES  

Café da manhã no hotel. Manhã livre. Aproveite para voltar ao mercado para as últimas 

compras. No início da tarde saída para aeroporto para embarque em voo com destino 

a Dubai. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem em 

Dubai. 

 

 



 
 

 

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br 

24 de março de 2021 – Quarta-feira 

DUBAI, EMIRADOS ÁRABES 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído para visitarmos o 

Emirado de Abu Dhabi. Retorno ao hotel. Hospedagem em Dubai. 

 

25 de março de 2021 – Quinta-feira 

DUBAI, EMIRADOS ÁRABES 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído para visitarmos a 

moderna e antiga Dubai e seus principais pontos turísticos. Retorno ao hotel. 

Hospedagem em Dubai.  

 

26 de março de 2021 – Sexta-feira 

DUBAI, EMIRADOS ÁRABES - BRASIL 

Pela manhã bem cedo, em horário a ser combinado, saída para aeroporto para 

embarque em voo com destino ao Brasil. 

 

VALOR DA PARTE TERRESTRE 

Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$5.290 ,00 

 

Entrada de US$1.390,00  

10 parcelas mensais: US$390 ,00 

 

SUPLEMENTOS  

Suplemento viajando individual: US$2.320 ,00 

 
 

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos à alteração 

 
 

 

 

 
 

 

OBS: Os trechos aéreos internos Khasab/Muscat e Muscat/Salalah deverão ser 

comprados juntamente com a passagem aérea, no Brasil. Não estão incluídos 

no valor do programa. 
 

 

Saída de São Paulo 

EK 262 14/03 São Paulo/Dubai 01:25 22:35  

EK 2027 23/03 Salalah/Dubai 19:20 21:25 

EK 261 26/03 Dubai/São Paulo 09:05 17:20 

 

Cia Aérea: EMIRATES 

Taxa de Emissão: US$ 100,00 

Consulte o valor da tarifa aérea 

com seu vendedor 
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O PROGRAMA INCLUI 

• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o 

passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade); 

• 04 noites de hotel em Dubai com café da manhã em apartamento duplo; 

• 02 noites de hotel em Khasab com café da manhã em apartamento duplo; 

• 03 noites de hotel em Muscat com café da manhã em apartamento duplo; 

• 03 noites de hotel em Salalah com café da manhã em apartamento duplo; 

• 03 almoços em Omã; 

• 05 jantares em Omã; 

• 01 passeio na Dubai moderna e antiga com ingresso ao topo do Burj Khalifa (124º 

andar); 01 passeio de dia inteiro a Abu Dhabi; 01 passeio de barco nos Fiordes 

Arabia; 01 passeio em Muscat; 01 passeio à Nizwa; 01 passeio pela Rota do Incenso; 

01 passeio em veículo 4X4 na Cordilheira Oara;  

• Kit de viagem Transeuropa; 

• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 

• Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil 
(mínimo de 15 passageiros). 

 

 

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS 

• Refeições não mencionadas no programa; 

• Bebidas durante as refeições incluídas no programa; 

• Passagens aéreas trechos internos Khasab/Muscat e Muscat/Salalah 

• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que 

necessária; 

• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas 

etc.; 

• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, 

doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.; 

• Taxas e impostos hoteleiros locais; 

• Vistos e taxas referentes; 

• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem; 

• Qualquer item não mencionado como incluso. 

 

 

 

HOTÉIS PREVISTOS sujeitos à alteração por similares da mesma categoria 

Dubai Hilton Dubai Al Habtoor 
Al Habtoor City, Sheikh Zayed Road, Dubai, 
Emirados Árabes Unidos 

Khasab  Atana Musandam Resort Khasab, Oman, 811 Khasab, Omã 

Muscat Kempinski Muscat Hotel Street 6 335 Al Mouj,, Mascate, Omã 
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TEMPERATURA 

Dubai Mín: 18°C e Máx: 29°C 

Omã Mín: 20°C e Máx: 30°C 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

Parte Terrestre 

Entrada de US$1.390,00 e o saldo em 10 parcelas mensais de US$390,00 sem juros nos cartões 

VISA/MASTER E AMEX (sujeito à aprovação). 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro de viagem 

internacional. Visto para Omã tirado pelo próprio passageiro, via internet (favor consultar seu 

atendente). Os passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados 

sobre a necessidade de vistos de entrada. 

 

SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM 

Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório 

que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o 

seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra 

do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.  

  

IMPORTANTE  

Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea 

e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os 

valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de 

utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa 

de milhagem. 

 

VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS  

A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro, 

independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de 

bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter 

de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem 

ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior, 

sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por 

passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque. 

 

 

 

ACOMODAÇÕES 

Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e 

aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal 

exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de 

armar, com natural redução do espaço individual de circulação. Nota: A Europa não disponibiliza 

normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado. 

 

Salalah Crowne Plaza Resort Salalah Dahareez-P O Box 870, 211 Salalah, Omã 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa 

vontade. 

• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte 

com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades. 

• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do 

pagamento. 

• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria 

similar por motivo de força maior. 

• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio. 

• Não serão efetuadas reservas sem pagamento. 

 

 

ESTE PROGRAMA SEGUIRÁ RIGOROSAMENTE TODOS OS PROTOCOLOS DE 

SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDOS PELA ANVISA E PELA OMS. 


