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Ilha Maurício e Dubai 8dias e 7 noites 
 

 

Roteiro 

DIAS 

1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Maurícios (Passagem aérea não incluída, consulte nossas 

excelentes tarifas) 

2 Ilha Maurício  

Chegada em Maurícios e traslado ao hotel escolhido. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00hrs. Hospedagem 

3 Ilha Maurício  

Dia livre para desfrutar da ilha e suas atrações. Esta maravilhosa ilha foi descoberta pelos portugueses em 1505, e primeiro foi 
colonizada pelos holandeses em 1638 e nomeada em honra ao príncipe Maurício de Nassau. Os franceses controlaram a ilha durante o 
século XVIII e a renomearam para Ilha da França. A ilha foi tomada pelos britânicos em 1814, que restauraram seu nome anterior. 
Localizada no Ocean Índico, tem aproximadamente um milhão de habitantes de diversas origens. A beleza desta ilha é tamanha, que o 
autor americano Mark Twain, escreveu em seu livro “Seguindo o Equador” a seguinte notação: “Você cria uma idéia de que Mauritius foi 
criada antes do paraíso, e que depois o paraíso foi copiado de Mauritius”. Hospedagem.  

4 Ilha Maurício  

Dia livre. Sugerimos o passeio de Catamaran - Cruzeiro to Ile Aux Cerfs (Opcional). Hospedagem. 

5 Ilha Maurício  

Dia livre. Sugerimos o passeio de Catamaran - Cruzeiro pelo Norte (opcional) Hospedagem. 

6 Ilha Maurício  

Dia livre. Sugerimos os passeios Blue Sáfari - Submarino (Opcional) Hospedagem. 

7 Ilha Maurício, Dubai  

Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a Dubai. (Bilhete aéreo não incluso). Chegada 
em Dubai, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 

8 Dubai  

Dia livre para atividades opcionais. Hospedagem. 

9 Dubai  

Os apartamentos estarão disponíveis até as 12:00hrs. Em horário previsto traslado ao aeroporto 
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Ínclui 

· 5 noites de hospedagem em Maurício 
· 2 noites de hospedagem em Dubai. 

· Traslado de chegada e saída em Maurícios - regular 
· Traslado de chegada e saída em Dubai - regular 
· Seguro de cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00 

Não Inclui 

· Passagens aéreas e suas taxas; 
· Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente; 
· Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis; 
· Gorjetas a guias, motoristas e garçons; 
· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 
· Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc); 
· Despesas de maleteiros; 
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem, etc; 
· Seguro assistência saúde/bagagem; 
· Qualquer item não mencionado como incluído; 
· Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional. 

Opcional 

· Visto dos Emirados Árabes 
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar. 
· Seguro de assistência de viagem  Bronze Individual e Familiar. 
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector. 

Observações 

· Passaporte: Deve ter validade mínima de 6 meses após o último dia da viagem e no mínimo 4 páginas em 
branco, lado a lado. 
· Visto Maurícios: Deve ser retirado na chegada ao aeroporto, sem cobrança de taxa.  
· Vacina: Certificado Internacional contra a Febre Amarela (tomada a pelo menos 10 dias antes do embarque).  
· Programas de viagem com estadias em Dubai, implicam em pagamento de taxa local diretamente ao hotel no 
momento do check in, valores aproximados, sujeitos a alteração e a incidência de IVA (a ser informado 
localmente):  
· Turistica em USD 3,00 por noite, por pessoa; 
· Primeira em USD 5,00 por noite, por pessoa;  
· Luxo em USD 6,00 por noite, por noite, por pessoa. 
Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00; 
É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco lado 
a lado. 
Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a 
alterações sem prévio aviso. 

 

 

VISTO EMIRADOS ÁRABES  

É necessário no mínimo nove dias ÚTEIS para emissão do visto.  

Veja abaixo os documentos necessários para a solicitação:      

1) Formulário de solicitação preenchido totalmente EM INGLÊS (Deverá salva-lo em documento "word" com SOBRENOME e  NOME do 

passageiro); 
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2) Enviar copias coloridas das páginas do passaportes que tem a foto e o número do mesmo (scanedas e 

salvas com SOBRENOME e NOME do passageiro - não devem exceder 250kb);  

3) Foto pessoal colorida e digitalizada nas medidas e restrições abaixo (salva-la com SOBRENOME e NOME 

do passageiro): 

 

        * Dimensão da Foto: Mesmas dimensões da foto do passaporte 

        * Tamanho do Arquivo: 40 KB 

        * Tipo de arquivo: JPG (Deverá ser salvo com o nome do Passageiro)  

O passaporte deverá ter validade mínima de 06 meses após a chegada nos Emirados Árabes. 

 

 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 

Rua Vergueiro, 2253 – 1013 Vila Mariana SP 
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