
BARAKA Escapada: Dubai, la joia del desert  
Sortida especial Baraka Travel Club 

del 29 de Desembre de 2016 al 3 de Gener de 2017 
sortida garantida amb un mínim de 2 viatgers  

Dia 29 de Desembre de 2016: BARCELONA – DUBAI. 
Hotel 4**** Trobada amb el nostre guia acompanyant Baraka a la zona de sortides de l'aeroport de 
Barcelona, qui ens ajudarà en els tràmits de facturació abans de la sortida del vol. Una vegada 
facturem i passem els controls de seguretat, i de duana, anirem a la porta d'embarqui. Sortirem de 
Barcelona en vol directe de Emirates. A l'arribada, aproximadament sobre les 00:45 hores, assistència 
del nostre personal en l'aeroport i trasllat privat a l'hotel.  

Dia 30 de Desembre de 2016: SAFARI PEL DESERT EN 4 x 4.  
Hotel 4**** Esmorçar. Matí lliure per gaudir de les compres al vostre aire, o de les instal·lacions de 
l'hotel. A les 15:00 hores ens recolliran a l'hotel per iniciar el descobriment del veritable desert de 
Dubái. Gaudirem d'una emocionant travessia sobre les dunes de sorra en un 4x4, durant la qual 
realitzarem algunes parades per fer fotografies de l'impressionant paisatge i observarem la posta de 
sol en el desert. L'excursió seguirà fins a arribar al nostre tradicional campament àrab, on tindrem 
una sopa barbacoa sota els estels, amb un autèntic espectacle en viu. Retorn a Dubái.  
Nota: El Safari en el desert es realitza amb chofer de parla anglesa, doncs no és necessari el servei de 
guia.  

Dia 31 de Desembre de 2016: VISITA MITJÀ DIA DUBAI  
Hotel 4**** Esmorçar. Després del desdejuni. Iniciarem la visita de la ciutat de mig dia incloent 
transport, guia turístic i entrades. Començarem des de Deira i es passés pel Soc de les espècies i el soc 
de l'Or (tots dos tancats els Divendres). Travessarem el Creek en l'Obri o taxi aquàtic per visitar el 
Museu de Dubai (Tancat els divendres). Continuació a través de Jumeirah passant per la Mesquita de 
Jumeirah i parada per prendre fotografies al Burj al Arab - únic hotel de 7* al món. 

Dia 1 de Gener de 2017: VISITA ABU DHABI  
Hotel 4**** Esmorçar. La visita ens portés durant dues hores des de Dubai passant pel port de Jebel 
A l'a la capital dels Unió dels Emirats Àrabs Abu Dhabi. Parada per visualitzar el JAZIRRA RESIDÈNCIA, 
exresidència de Shaikh Zayed. Admirarem la mesquita de Sheikh Zayed, i continuarem per una de les 
zones més riques a Abu Dhabi fins a arribar a la Corniche Road. El tour continuarà a l'àrea de Batin 
finalitzant en un dels centres comercials mes grans de l'emirat, el Marina Mall. 

Dia 2 de Gener de 2017: DUBAI 
Hotel 4**** Esmorçar. Dia lliure per conèixer la ciutat, realitzar compres o excursions opcionals.  

Dia 3 de Gener de 2017: DUBAI – BARCELONA. 
Esmorçar. Temps lliure fins a l'hora del trasllat a l'aeroport per volar de retorn a Barcelona. 

Preu per persona des de: 1290,00 € + 296,00 € de taxes aèries, taxes aèries subjectes a reconfirmación 
al moment de la reserva i de l'emissió. Classe O de Emirates.  



El precio incluye: 

• Vols directes Barcelona – Dubai – Barcelona, en Emirates Airlines en Classe O. 
• Trasllado Aeroport – Hotel a l'arribada a Dubai. 
• 5 nits en habitació Doble. en Hotel 4.  
• Safari 4x4 pel desert amb sopar en haima i espectacle en viu sota els estels. 
• Visita mitjà dia de Dubai amb guia de parla hispana. 
• Visita Abu Dhabi dia copleto amb esmorzar en restaurant local i guia parla hispana. 
• Desdejunis buffet als hotels. 
• Trasllado Hotel – aeroport el dia de sortida 
• Segur bàsic d'assistència en viatge (Consultar suplement per a Segur d'Anul·lació). 
• Assistència en destinació pel nostre personal. 
• Taxa turística a Dubai (36,00 USD per persona). 

El precio no incluye: 

• Serveis no descrits en l'itinerari. 
• Taxes aèries, uns 296,00 € a reconfirmar en reservar i emetre bitllets. 
• Servei de Maleters als hotels. 
• Despeses particulars dels viatgers. 
• Propines per a guies i conductors. 
• Visat Dubai (90USD).Validesa mínima passaport 6 mesos. 
• Taxa turística a Dubai. 

Suplements possibles per persona: Suplement Individual: 375,00€ per persona. 
Suplement hotel 4** superior en habitació doble: 115,00€ per persona. 
Suplement habitació individual hotel 4*** sup: 452,00€ per persona. 
Suplement hotel 5*** en habitació doble: 265,00€ per persona. 
Suplement habitació individual hotel 5****: 635,00€ per persona. 

Consultar suplement Sopar cap d'any opcional. 

Observacions importants: 

1. Es recomana reservar amb suficient antelació per garantir disponibilitat. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 25% de l'import del viatge. 
4. Paga i senyal no reemborsable en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger. 
5. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions del Segur d'Anul·lació. 
6. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones  

Gràcies per confiar-nos el seu viatge.  
Som experts a Dubai


