Emirados Árabes Unidos • Omã

Com sede em Dubai e representantes em todo o mundo, a
Arabian Adventures é a DMC líder da região, com experiência
local incomparável e reputação internacional de criatividade
e inovação, uma combinação que levou a empresa a receber
por duas vezes o prêmio SITE Crystal Award pela excelência
em viagens de incentivo para a África e Oriente Médio - a
maior homenagem na indústria de viagens de incentivo. Parte
do Grupo Emirates, que inclui a Emirates Airline e Emirates
Holidays, a empresa reúne uma influência de longa data com
capacidade comprovada de fazer as coisas acontecerem. Com
uma grande equipe de simpáticos e apaixonados profissionais,
guias multilíngues altamente preparados, motoristas de
safári treinados internamente, uma frota de carros de
luxo, ônibus e veículos off-road, a Arabian Adventures está
perfeitamente equipada para atender a qualquer necessidade.

Por que Arabian Adventures?
Pioneiros em programas de incentivo e eventos especiais
em todo o Oriente Médio, a empresa se orgulha de sua
criatividade, flexibilidade e capacidade de projetar e entregar
experiências únicas. Desde pequenos grupos a incentivos
de 12.000 passageiros, cada projeto é tratado com a mesma
originalidade, energia e profissionalismo. Da chegada à
partida, seu grupo será atendido por um gerente de eventos
comprometido, mantendo o mais alto padrão de serviço,
entrega e confidencialidade em todas as etapas de seu
projeto. Com mais de trinta anos de experiência e equipes
dedicadas à gestão de eventos, grupos de lazer, gestão de
congressos, grupos de cruzeiros e FIT, a Arabian possui os
contatos, a influência e a capacidade de lidar com todos os
aspectos do seu evento - desde a seleção do local e assistência
na chegada, até excursões e experiências personalizadas.
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Emirados
Árabes Unidos
by Arabian Adventures
Um destino caloroso e ensolarado o ano todo,
classificado como um dos países mais seguros
do mundo e conectado com mais de 300
destinos através de voos diretos, os Emirados
Árabes Unidos oferecem um ambiente seguro,
politicamente estável e com uma infraestrutura
impecável para eventos de qualquer porte.
Tudo isso combinado com alguns dos melhores
hotéis, restaurantes e experiências exclusivas.

5 razões para fazer uma
viagem de incentivo aqui.
1. Acessibilidade: ostentando uma localização
estratégica, os Emirados são a perfeita escolha
quando o assunto é conexão aérea. A partir
de Dubai por exemplo é possível chegar em
qualquer continente com apenas um voo.
2. Destino de superlativos e recordes:
os Emirados ganharam fama mundial graças
às suas majestosas construções. O país detém
os recordes mundiais de maior edifício, maior
shopping, maior parque temático e outros mais!
3. Símbolo de modernidade e tecnologia:
com apenas 50 anos de existência como país, os
Emirados se tornaram referência mundial em
desenvolvimento tecnológico, social e urbano.
4. Estrutura impecável para projetos MICE:
cidades como Dubai, Abu Dhabi e Ras alKhaimah possuem a estrutura ideal para
receber eventos e projetos de incentivos de
todos os tamanhos. Hotéis, venues, atrações e
restaurantes para todos os perfis de grupos.
5. Ampla variedade hoteleira:
os Emirados são um dos países com maior
número de hotéis do mundo, oferecendo
opções excelentes para todos os orçamentos.
Além disso, o país abriga alguns dos
hotéis mais luxuosos do planeta.

Informações Básicas

Ideias de Itinerários & Custos

Idioma

Cidade

Noites

Orçamento Médio*

Dubai

4

USD 1.955,00

Dubai
Abu Dhabi

3
2

USD 2.490,00

Dubai

5

USD 2.300,00

Dubai
Omã

4
3

USD 3.660,00

Dubai
Omã

3
3

USD 2.920,00

O idioma oficial é o árabe, apesar de o
inglês ser o mais utilizado nas principais
cidades. Cerca de 80% da população
dos Emirados é estrangeira, e o inglês é
falado em praticamente todos os lugares.

Moeda
A moeda oficial é o Dirham (AED). Ela
possui uma taxa cambial fixa em relação
ao dólar. 1 USD equivale a 3.67 dirhams.
Cartões de crédito são amplamente
aceitos no país.

Documentação & Visto
Brasileiros não precisam de visto
para entrar nos Emirados, apenas um
passaporte com validade mínima de 6
meses.

*Valores estimados em dólares americanos por passageiro em acomodação
dupla para um grupo de 40 pax em média temporada incluindo hospedagem
5 estrelas, café da manhã, almoço e jantar, transporte com guia, atividades
turísticas e jantar de gala de despedida. Os bilhetes aéreos internacionais não
foram considerados.

Conexões Internas

Política de Gorjetas
Gorjetas não são mandatórias nos
Emirados e fica a critério dos clientes.
Normalmente para guias e motoristas
recomendamos de 5 a 10 dólares por
participante por dia.

Ras al-Khaimah
Dubai

Religião

Abu Dhabi

O Islã é a religião oficial dos Emirados
Árabes. O dia sagrado e início do fim de
semana é a sexta-feira. A Constituição prevê
a liberdade religiosa de acordo com os
costumes estabelecidos, ou seja, as pessoas
são livres para praticar suas crenças, desde
que não interfiram com o Islã.

Saúde & Segurança
Os Emirados Árabes são um dos países
mais seguros do mundo, e crimes são
praticamente inexistentes. O destino
também conta com instalações
hospitalares de ponta.

Clima
Desértico com temperaturas elevadas
a maior parte do ano. O inverno, que
compreende os meses de novembro a
março e é considerada a alta temporada,
apresenta temperaturas agradáveis, e
podendo fazer frio durante a noite. O
verão (abril a outubro), considerado baixa
temporada, apresenta temperaturas
muito elevadas.

Etiqueta & Comportamento
Em algumas mesquitas ou centros
culturais, as mulheres devem cobrir o
cabelo, braços e as pernas, e os homens
usarem calças compridas. É ilegal
desrespeitar o islã ou o governo local, e o
consumo de alcool na rua é proibido.

Partida

Destino

Distância

Transporte

Tempo

Dubai

Abu Dhabi

130Km

Ônibus

1h30

Dubai

Ras Al Khaimah

116km

Ônibus

1h20

Dubai

Omã

138km

Avião

1h

Transportes Disponíveis
Veículo

Modelo (ou similar)

Capacidade

Carro

Lexus E 350

3

Carro Deluxe

BMW 7 Series

3

Minivan

Toyota Previa

6

Minivan Deluxe

Mercedes Viano

6

Micro-ônibus

Toyota Hiace

12

Ônibus

Toyota / Foton / Scania

20 / 33 / 45

Clima & Eventos
JAN

Inverno com temperaturas entre 15ºC e 24ºC.
É considerado uma das melhores épocas para
visitar o país por conta do clima agradável.

Dubai Shopping Festival

FEV

Inverno com temperaturas entre 15ºC e 24ºC.
É considerado uma das melhores épocas para
visitar o país por conta do clima agradável.

Dubai Shopping Festival

MAR

Início do verão com temperaturas entre
19ºC e 29Cº. Pode chover alguns dias.

ABR

Condições climáticas similares às de março,
porém com aumento das temperaturas,
que variam de 22ºC a 34ºC.

Ramadã

MAI

Condições climáticas similares às de março,
porém com aumento das temperaturas,
que variam de 26ºC a 39Cº.

Excelente época para viajar aos Emirados!
Os preços são convidativos.

JUN

De junho a agosto os Emirados experimentam
o verão intenso, com temperaturas muito
altas que variam de 29ºC a 42ºC. Atividades
ao ar livre não são recomendadas.

JUL

De junho a agosto os Emirados experimentam
o verão intenso, com temperaturas muito
altas que variam de 29ºC a 42ºC. Atividades
ao ar livre não são recomendadas.

Dubai Summer Surprises

De junho a agosto os Emirados experimentam
o verão intenso, com temperaturas muito
altas que variam de 29ºC a 42ºC. Atividades
ao ar livre não são recomendadas.

Eid Al Adha

AGO

Beach Clubs

Aproveite as temperaturas agradáveis para curtir as
praias e beach clubs mais famosos do Oriente Médio!

Mall of the Emirates

Pra fugir das altas temperaturas, visite a maior pista
de esqui coberta do mundo no Mall of the Emirates.

SET

Condições climáticas similares às de Agosto,
porém, as temperaturas começam a cair
levemente, e ficam entre 29ºC e 39ºC.

OUT

Outubro marca o processo de transição para o inverno.
As temperaturas continuam altas, porém, mais
suportáveis que os meses anteriores 25ºC a 36ºC.

Dubai World Cup (cavalos)
30x30 Dubai Fitness Challenge

NOV

Início do inverno e da alta temporada
no país. As temperaturas estão mais
agradáveis, e ficam entre 21ºC e 31ºC.

F1 GP Abu Dhabi
Emirates Airline Dubai Rugby Sevens
Dubai International Boat Show

DEZ

Junto com janeiro, dezembro é altíssima
temporada no destino e apresenta o melhor
clima para viajar. Temperaturas entre 17ºC e 26ºC.

DP World Tour Championship
GITEX
EAU International Forensic Conference & Exhibition
World hospital congress

316 | 500

EAU - ARABIAN ADVENTURES

Museus

Para evitar atividades ao ar livre, visite alguns do
museus mais impressionantes de Dubai e Abu Dhabi!

Um destino de entretenimento
com diversas experiências
inovadoras e inspiradoras
Descubra um mundo extraordinário repleto de emocionantes
aventuras aquáticas, restaurantes excelentes de chefs
de renome mundial e eventos espetaculares para todos.

318 | 500
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Extraordinárias
Extraordinárias
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A EQUIPE
UM
PARA UM
DIA DIVERTIDO
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01 | Todos os hóspedes 01
têm
| Todos
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gratuito
hóspedes têm acesso gratuito
ao Parque Aquático Aquaventure,
ao Parque oAquático
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Continuamos quebrando
Continuamos
recordes e quebrando
criando experiências
recordes e criando experiências
de lista de desejos! O Parque
de listaAquático
de desejos!
Aquaventure
O Parque Aquático Aquaventure
é o lar de escorregas inigualáveis
é o lar de escorregas
e experiências
inigualáveis
inéditase experiências inéditas
na região.
na região.
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Atlantis The Palm,
Atlantis
Dubai
The Palm, Dubai

Atlantis The Palm,
Atlantis
Dubai
The Palm, Dubai

EXPERIÊNCIAS
EXPERIÊNCIAS
DE JANTAR
DE JANTAR
NO ATLANTIS, THENO
ROYAL
ATLANTIS, THE ROYAL
7 restaurantes com chefs famosos,
7 restaurantes
4 restaurantes
com chefs
exclusivos
famosos,
e um
4 restaurantes
Sky Pool Club
exclusivos
de outro emundo.
um Sky Pool Club de outro mundo.
Um destino culinário em si, Atlantis,
Um destino
The Royal
culinário
temem
17 restaurantes
si, Atlantis, The
e bares,
Royal este
tem resort
17 restaurantes
está pronto
e bares, este resort está pronto
para entrar em uma era transformadora
para entrar em
em uma
restaurantes
era transformadora
e entretenimento.
em restaurantes e entretenimento.

UM MUNDO
UM MUNDO
ALÉM ALÉM
Criado pelos principais designers,
Criado
arquitetos
pelos principais
e artistas
designers,
do mundo,
arquitetos
este destino
e artistas
icônico
do mundo, este destino icônico
oferecerá estadias extraordinárias
oferecerá
comestadias
vistas infinitas
extraordinárias
do oceano
com
e do
vistas
horizonte,
infinitas do oceano e do horizonte,
experiências gastronômicas incomparáveis,
experiências gastronômicas
atrações, entretenimento
incomparáveis,
e vida
atrações,
noturna.
entretenimento e vida noturna.

Experiências gastronômicas ultramodernas
Experiências
com pratos
gastronômicas
Imaginado
ultramodernas
pelas lentes
com pratos
criativas do Imaginado
Chef Jose Andres,
pelas lentes
Jaleocriativas do Chef Jose Andres, Jaleo
inspirados em receitas que datam da
inspirados
Inglaterraem
doreceitas
século que datam
mostradaosInglaterra
sabores tradicionais
do século e modernos
mostra os
dasabores
Espanhatradicionais e modernos da Espanha
XIV, com o maior tanque de medusas
XIV,
docom
mundo
o maior tanque de medusas do mundo

QUARTOSQUARTOS
E SUÍTES E SUÍTES
NO ATLANTIS, THE ROYAL
NO ATLANTIS, THE ROYAL
O Atlantis, The Royal tem 795 quartos
O Atlantis, The Royal tem 795 quartos
no total, com 102 suítes exclusivas no total, com 102 suítes exclusivas
e 43 delas com piscinas privativas e 43 delas com piscinas privativas
para total privacidade e relaxamento.
para total privacidade e relaxamento.
Todos os quartos e suítes oferecem Todos os quartos e suítes oferecem
vistas espetaculares da Palm Island vistas espetaculares da Palm Island
e do Mar da Arábia.
e do Mar da Arábia.

Versão moderna e requintada
VersãoUm
moderna
dos melhores
e requintada
restaurantes
Um dos
Celebrando
melhoresos
restaurantes
sabores autênticos Celebrando os sabores autênticos
da antiga e sofisticada cozinha persa
da antiga
de frutos
e sofisticada
do mar do
cozinha
Mediterrâneo
persa com
de frutose do
diversos
mar do
daMediterrâneo
gastronomiacom
peruana e diversos da gastronomia peruana
servida em estilo familiar
servida
vistas em
panorâmicas
estilo familiar
dos chafarizes vistascom
panorâmicas
a primeirados
cevicheria
chafarizes
tradicional
com a primeira cevicheria tradicional
do Atlantis, The Royal
do Atlantis, The
em Dubai
Royal
em Dubai

Atlantis The Royal, Dubai
Atlantis The Royal, Dubai

Atlantis The Royal, Dubai
Atlantis The Royal, Dubai

Espaços Incríveis para Eventos

Dubai
Com um skyline em constante mudança e maravilhas feitas pelo homem, Dubai é a maior cidade dos sete Emirados e um lugar
onde o que é possível é levado ao limite. Um lugar para relaxar na praia, fazer compras em shopping centers de última geração,
explorar souks e construções antigas, aventurar-se pelas dunas do deserto e aproveitar seus venues de alto padrão.

Atividades & Experiências
Passado e Presente de Dubai

As Maravilhas do Deserto com Jantar sob as estrelas

Uma ótima oportunidade para conhecer a origem dos
Emirados e seu brilhante presente. Você visitará a parte antiga
de Dubai, onde tudo começou, incluindo um passeio pelos
souks (mercados tradicionais). Também terá a chance de
testemunhar as maravilhas arquitetônicas que apresentam
a modernidade do país e que nos levam ao futuro, como o
icônico Burj Khalifa.
Ilimitado

A Nossa frota de modernos jeeps 4x4, conduzidos por uma
equipe de guias peritos em safaris vai levá-lo para o deserto
onde dunas intermináveis são o cenário inspirador para uma
aventura única. Esteja preparado para se impressionar com o
belo habitat da Reserva de Conservação do deserto de Dubai,
que fica a 45km da cidade. É a sua chance de ver animais
como arabian oryx e gazelas. Após o safari e as atividades nas
dunas, prepare-se para um jantar inesquecível sob as estrelas,
preparado e servido no local em um incrível set-up (2). 5000

Jardins do Palace Downtown

Shimers

Os jardins do hotel Palace Downtown, situados às margens
do Lago Burj e com vista para o Burj Khalifa, conferem a
cada evento uma aura extraordinária. Com capacidade
de até 250 pessoas para recepções com coquetéis, ele
apresenta duas áreas exclusivas adequadas para eventos
corporativos, sociais e celebrações - uma à beira do lago e a
outra perfeitamente posicionada para ver apresentações nas
Fontes de Dubai.
250

O Shimers é um beach club localizado no complexo de hotéis
Madinat Jumeirah. Aqui os convidados podem apreciar
a linda praia de Jumeira enquanto contemplam o Golfo
Pérsico e o imponente Burj Al Arab. À noite, o Shimers é
transformado em uma experiência mágica à beira-mar,
onde você pode sentar sob as estrelas, relaxar com shisha e
desfrutar da deliciosa comida internacional.
120

At.mosphere

Bateaux Dubai

O At.mosphere é uma das melhores experiências de luxo e
gastronomia do mundo. Ostentando mais de 1.000m2 no
nível 122 do prédio mais alto do mundo, a uma altura de mais
de 442 metros e dois níveis abaixo do topo do convés do
observatório Burj Khalifa. Este lounge e restaurante inovadores
oferecem vistas incomparáveis do Golfo Pérsico (3). 60

Uma noite especial a bordo de um cruzeiro navegando pelo
Canal de Dubai. Os convidados poderão desfrutar de um
delicioso jantar no conforto de um luxuoso barco de vidro
com ar condicionado. Durante o jantar de 4 pratos é possível
desfrutar de vistas panorâmicas de Dubai enquanto se
aprecia uma extensa seleção de bebidas alcoolicas (4).
250

Cruzeiro em um Iate com almoço a bordo
Aprecie a beleza de Dubai a bordo de um luxuoso iate
navegando pela Palm Island. O grupo partirá em um cruzeiro
para desfrutar de vistas fabulosas do skyline de Dubai Marina,
percorreremos a mundialmente famosa ilha artificial Palm
Jumeirah e o icônico Atlantis Hotel, localizado no crescente
da ilha. Você também terá uma visão mais detalhada do Burj
Al Arab e terá a opção de ancorar no meio do Mar da Arábia
para nadar e tomar sol. O iate dispõe de um lounge espaçoso
com área para refeições, cozinha totalmente equipada e
quartos bem decorados. O almoço também pode ser servido
a bordo.
50

1

3

Seawings – Tour de Hidroavião
Esta viagem é uma visão panorâmica das muitas maravilhas
de Dubai. A magnitude das construções é melhor vista do ar,
e é por isso que um passeio de hidroavião é considerado uma
obrigação. Prepare-se para se maravilhar ao subir aos céus,
mergulhando perto de ícones globais como o Burj Al Arab
e o Burj Khalifa, bem como os famosos empreendimentos
offshore artificiais, incluindo The Palm Jumeirah e The World
Islands. Você pode até fretar para ir a Abu Dhabi (1).
18

Capacidade Máxima

2

4

ONDE OS NEGÓ CIOS SE
ENCONTRAM COM O LAZER.
Emirates Palace, Abu Dhabi

Para Reuniões Executivas & Eventos

O Hotel pertence à Empresa Emirates Palace, uma
subsidiária do governo de Abu Dhabi. O hotel, que
é um bom exemplo de design árabe, foi concebido
para sediar a Cúpula do Conselho de Cooperação do
Golfo e continua sendo o local preferido para várias
conferências de alto perfil no setor público e privado.
Também é bem reconhecido por receber vários chefes
de Estado, dignitários estrangeiros e celebridades.

O Emirates Palace é o principal
destino MICE da região. Recebendo
líderes mundiais, tomadores de
decisão e convidados corporativos
de todo o mundo, a variedade de
diversos locais no Palácio são ideais
para reuniões, conferências, galas,
bem como para hospedar incentivos
impressionantes para seus colegas,
clientes e parceiros.

Localizado em uma baía natural deslumbrante, o
Emirates Palace é o destino perfeito oferecendo
uma praia e marina privadas intocadas. Com seus
deslumbrantes interiores árabes e o lendário serviço
cinco estrelas, o resort traz uma nova experiência de
luxo para o coração de Abu Dhabi.

Grupo de Hotéis Mandarin Oriental
Mandarin Oriental Hotel Group é o
premiado proprietário e operador de
alguns dos hotéis, resorts e residências
mais luxuosos do mundo. Tendo crescido
de suas raízes asiáticas em uma marca
global, o Grupo agora opera 34 hotéis e
sete residências em 24 países e territórios,
com cada propriedade refletindo a
herança oriental do Grupo e o senso de
lugar único. A Mandarin Oriental possui
um forte pipeline de hotéis e residências
em desenvolvimento e é membro do
Grupo Jardine Matheson.

Instalações de reunião
• Salão de eventos de 2.183 m² com capacidade para até 2.400 pessoas
• Auditório de 3.000 m² com capacidade para até 1.100 pessoas
• 40 Salas de Reunião de diferentes formas e tamanhos para
acomodar qualquer solicitação de reunião
CENTRO DA ILHA
CENTRO DOS EMIRADOS
• Espaço de eventos ao ar livre de 3.000 m²
CENTRO DE NEGÓCIOS
fornecendo configurações al fresco para recepções
CENTRO DE CONFERÊNCIAS

Bem-vindo à Yas Island, em Abu Dhabi,
que oferece o equil brio perfeito entre negócios e lazer.
Com mais de 30 espacos comerciais e de entretenimento
a 5 minutos de distancia um do outro, a Yas Island vai alem
das salas de reuniao para proporcionar experiências unicas.
Com uma variedade de espacos convencionais e nao convencionais para eventos, somos
um centro inovador equipado com todas as instalacoes de que você
precisa em um so lugar.
Fale conosco e saiba como podemos ajudar na realizacao do seu evento na
Yas Island, pelo telefone +971 2 406-8881 ou pelo e-mail leon.marsh@miral.ae.
www.yasisland/ae/business
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Espaços Incríveis para Eventos

Abu Dhabi
Uma cidade vibrante que combina marcos arquitetônicos, lazer e entretenimento, bem como o vislumbre de um passado
glorioso e um futuro fascinante. Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos e cobre 80% de seu território. Muitos de seus
exemplos marcantes da arquitetura moderna mostram interpretações intrigantes de temas islâmicos em materiais de hoje.

Atividades & Experiências
Louvre Abu Dhabi
O design do Louvre Abu Dhabi reflete o desejo de criar
um museu universal onde todas as culturas pudessem ser
reunidas. Situado à beira da ilha de Saadiyat, o Louvre foi
construído entre a areia e o mar. Obras e artefatos originários
de diferentes culturas são exibidos lado a lado, destacando
semelhanças estéticas e temas ou técnicas compartilhadas.
A peça central da visão de Nouvel é uma enorme cúpula
prateada que parece flutuar acima de toda a cidade do
museu. A cúpula pesa aproximadamente 7.500 toneladas (o
mesmo que a Torre Eiffel em Paris).
Ilimitado

Maravilhas de Abu Dhabi:
Sheikh Zayed Mosque & Qasr Al Watan
A Mesquita Sheikh Zayed é uma visita obrigatória nos
Emirados. Esta obra de arte arquitetônica é uma das maiores
mesquitas do mundo, com capacidade para 41.000 fiéis.
Possui 82 cúpulas, mais de 1.000 colunas, lustres dourados
de ouro de 24 quilates e o maior tapete feito à mão do
mundo. O salão principal de orações é dominado por um
dos maiores lustres do mundo - 10 metros de diâmetro, 15
metros de altura e pesando 12 toneladas. O Qasr Al Watan
é a sede do governo e é um marco da cidade. Esta incrível
construção oferece ao mundo uma visão da herança árabe e
dos princípios da história do país (2).
Ilimitado

Terraços do Emirates Palace

Suíte do St Regis Abu Dhabi

Além de oferecer espaços de ponta para reuniões e
conferências para qualquer finalidade, o Emirates Palace possui
também 6 grandes terraços, um espaço para exposições e uma
variedade de áreas pré-funcionais para coffee breaks, coquetéis
e banquetes. Situado em 85 hectares de jardins paisagísticos
com vastos gramados, o Emirates Palace é o local ideal para
jantares de gala e outros eventos.
250

O hotel St Regis Abu Dhabi possui a suíte suspensa mais
alta do mundo (220 metros acima do solo), estendendo-se
entre as duas Nation Towers. Um luxuoso espaço de 1.120m²
espalhados pelo 48º e 49º andar com ampla área de estar,
janelas do chão ao teto e vista panorâmica 360 graus. A suíte
também possui um elevador privativo da recepção e sistema
de som para música ambiente.
100

Falcon Lawn

Circuito de Yas Marina

Uma das áreas de eventos ao ar livre mais distintas da cidade,
o local fica na praia do Fairmont Bab Al Bahr, com vistas
incomparáveis do canal de Abu Dhabi e um cais adjacente. Um
local versátil ao ar livre com lindas vistas da Grande Mesquita
Sheikh Zayed (3).
1100

Um jantar na pista de corrida do Circuito Yas Marina, que
recebe anualmente o Grand Prix de Abu Dhabi de Formula
1, é um espaço único e vibrante não apenas para os fãs
de esportes motorizados. O Circuito é o local multiuso de
esporte e entretenimento mais emocionante dos Emirados
Árabes Unidos (4).
2500

Drive Experience no Circuito de Yas Marina
Lar do Grande Prêmio anual de Fórmula 1 de Abu Dhabi, o
Circuito Yas Marina é uma das principais instalações de esportes
motorizados do mundo, com a reta mais longa de qualquer
pista de Fórmula 1 atual. Lar de uma frota de veículos de
alto desempenho, o circuito oferece experiências de corrida
incomparáveis. Com um pé no pedal e as mãos no volante,
os visitantes sentirão uma sensação magnífica de poder no
assento do motorista dos veículos do Circuito Yas Marina! 100

2

3

Ferrari World
O Ferrari World Abu Dhabi é o primeiro parque temático
da montadora no mundo e oferece uma série de passeios e
atrações inesquecíveis para todas as idades! Aqui o visitante
poderá se aventurar com a Formula Rossa, que é considerada
a montanha-russa mais rápida do mundo (1).
Ilimitado

Capacidade Máxima

1

4

Espaços Incríveis para Eventos

Ras al-Khaimah
Al Hamra Exhibition Center

Tennis Lawn Waldorf Astoria

Com uma área total de 4.500m², o Centro Internacional
de Exposições e Conferências Al Hamra possui um salão
principal instalado em uma área de 2.700m², perfeito para
receber eventos de grande escala, incluindo lançamentos de
produtos e exposições também facilmente dividido em salas
separadas para uma variedade de eventos, incluindo jantar
de gala.
3000

Um refúgio escondido no pacífico Emirado de Ras alKhaimah, o Waldorf Astoria Ras al-Khaimah é um destino
ideal para uma escapada inesquecível. O resort oferece
um serviço de ponta exclusivo, dez restaurantes e salões
elegantes e acomodações elegantes com vistas cristalinas
da costa da Arábia. O Tennis Lawn pode ser um local perfeito
para um coquetel, jantar de gala e reuniões.
650

Atividades & Experiências

Plataforma de Observação do Ritz Carlton Al Wadi Desert

Al Hamra Village

Construído no estilo de uma torre de vigia tradicional

O sofisticado Al Hamra Village é um resort paisagístico

Al Suwaidi Pearl Farm

árabe, o The Tower oferece jantares privativos com vista
para o deserto. Um chef dedicado prepara uma variedade
de especialidades para o jantar de gala em um cenário
inesquecível (3).
200

em ilhas artificiais conhecidas por sua praia homônima,
hotéis de luxo e apartamentos sofisticados. Lanchas e iates
podem atracar no Al Hamra Marina e Yacht Club levando os
convidados a um dia de relaxamento em suas instalações.
Lojas de marcas de moda globais ocupam o Shopping de Al
Hamra, e restaurantes internacionais oferecem jantares finos
ao lado de cafés com vista para o porto (4).
Ilimitado

Ras al-Khaimah é o refúgio perfeito da vida cotidiana. Oferecendo paisagens magníficas, este emirado se estabeleceu como
um dos destinos para esporte e aventura mais autênticos do Oriente Médio. Com 64 quilômetros de praias de areia branca, a
apenas 45 minutos de Dubai, o destino oferece uma experiência totalmente diferente de seus emirados vizinhos.

A fazenda de pérolas Suwaidi Pearls está localizada na pequena
vila de pescadores de Al Rams, que fica na parte inferior da
majestosa cordilheira Al Hajar em Ras al-Khaimah. A fazenda
cultiva Pinctada Radiata, também conhecida como a pérola de
ostra do Golfo, usando moluscos de origem local que vivem no
riacho natural em Al Rams. O tour pela fazenda Suwaidi Pearl é
uma oportunidade exclusiva de descobrir a jornada histórica e
cultural da indústria de pérolas da região.
25

Tour de Jet Ski
Uma experiência energizante para apreciar as melhores vistas
de Ras al-Khaimah em um passeio de jet-ski. Seguiremos
o guia em uma rota segura e definida pelas águas mornas
do mar da Arábia. O passeio inclui todos os equipamentos
necessários e pode partir diretamente de diferentes hotéis
beira-mar, como o Waldorf Astoria, Hilton Beach Resort ou
Double Tree (2).
Ilimitado alternadamente

Visita ao Forte de Dhayah
Com um cenário de montanhas íngremes, a baía de Dhayah
sempre foi uma área muito fértil, e habitada pelo menos
desde o terceiro milênio A.C. Uma colina cercada de jardins
de palmeiras no sopé de uma serra que serviu como um
posto de defesa natural do oásis, usada desde os tempos
pré-históricos para colonização e fortificação. Hoje o local
é coroado por uma fortaleza, construída durante o século
XIX sobre as fundações de estruturas muito mais antigas.
É o único forte no topo de uma colina ainda existente nos
Emirados Árabes Unidos e oferece uma vista fantástica
sobre os exuberantes jardins de palmeiras, o mar e as
imponentes montanhas.
50

Adrenalina em Jebel Jais
O pico mais alto dos Emirados Árabes, Jebel Jais, faz parte da
espetacular cordilheira Hajar que se formou há mais de 70
milhões de anos na parte oriental de Ras al-Khaimah. Elevandose a 1.934 m acima do nível do mar, Jebel Jais oferece vistas de
tirar o fôlego e aventuras emocionantes para todos os visitantes,
como tirolesa, hiking, e tours de bicicleta (1). 25
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Produção e Bastidores dos Eventos

Para cada projeto são desenvolvidos conceitos únicos de decoração, branding e entretenimento. A Arabian Adventures é capaz
de gerir diversos tipos de eventos em diferentes cenários, como por exemplo uma noite de música e dança no deserto, ou uma
celebração aos pés do Burj Khalifa. Para além disso, nosso DMC pode oferecer toques especiais, como um tapete reflexivo de luz
de quatorze metros de comprimento, projeções de laser nos arranha-céus de Dubai ou nas dunas do deserto!

ÚNIC O, O R I GI NAL, CAT I VANT E

Mais Opções para Eventos
Cidade

Dubai

Abu Dhabi

Venue

Tipo

Al Falak Ballroom – Burj Al Arab

Espaço em estilo Ópera clássica

300

Gramado do Address Beach Resort JBR

Gramado

1000

The Viewing Deck – Palace Downtown

Deck de observação

200

Armani Pavilion

Pavilhão

1500

WHITE Beach Club – Atlantis

Beach club

300

Ce La Vi – Address Sky View

Restaurante & Lounge

350

Zeta Lounge 77o floor - Address Beach Resort

Restaurante & Lounge

250

Cipriani DXB / AUH

Restaurante

360

Private Team Villa – Yas Marina Circuit

Circuito de corrida

48

Wet Deck – W Abu Dhabi

Restaurante & Lounge

400

Categoria

Apartamentos

Twins

1004

350

JW Marriott Marquis

1608

460

Jumeirah Mina A’Salam

292

113

83

43

Atlantis, the Palm

1539

300

Address Downtown

220

12

The Palace Downtown

242

27

Address Beach Resort

217

86

Conrad Etihad Towers

382

42

Hilton Abu Dhabi

545

220

394

118

The Ritz Carlton Grand Canal

532

121

The St. Regis Saadyiat Island Resort

377

126

101 Private Villas

N/A

Waldorf Astoria Ras al-Khaimah

346

133

Hilton Ras al-Khaimah

475

118

Double Tree by Hilton Al Marjan Island

723

330

Experimente a fascinante paisagem
dourada do deserto, o silêncio cativante
da natureza, a vida selvagem em
liberdade na reserva, tudo isso desfrutado
da sua suíte privativa e piscina.
Entregue-se a uma luxuosa aventura no
deserto com passeios de camelo, passeios
a cavalo, falcoaria, arco e flecha,
passeios nas dunas e muito mais.

Capacidade

PARA RESERVAS, LIGUE PARA +971 4 832 9900
OU ACESSE AL-MAHA.COM

Sugestões de Hospedagem
Cidade

Hotel
Hilton Al Habtoor City

Dubai

Abu Dhabi

Vida Downtown

Emirates Palace

Ritz-Carlton Al Wadi – Ras al-Khaimah
Ras Al Khaimah

Parceiro Preferencial

I NS P I R AÇ ÃO. C R I A DA C OM M A EST R I A .
Formado por duas torres icônicas, o JW Marriott Marquis
Dubai está localizado centralmente ao lado do Canal de
Água de Dubai e oferece uma variedade de instalações,
incluindo mais de 10 restaurantes e bares premiados, um
Saray Spa completamente equipado e outros serviços
luxuosos para uma experiência inesquecível.
PARA RESERVAS, LIGUE PARA +971 4 414 0000
OU ACESSE JWMARRIOTTMARQUISDUBAI.COM

Enriqueça
seu Programa

Atividades Educacionais
& Responsabilidade Social
Plantio de manguezais e passeio de caiaque
Esta atividade é uma ótima maneira de se divertir
em grupo e, ao mesmo tempo, cuidar do meio
ambiente. Na chegada à Reserva Natural Al Zorah,
teremos uma sessão de conscientização sobre a
importância dos manguezais e o papel que eles
desempenham no ecossistema. Em seguida,
plantaremos mudas de mangue e terminaremos o
dia com um passeio de caiaque.

Tour Arquitetônico de Dubai
Acompanhados por um arquiteto profissional,
conheceremos os detalhes da famosa Palmeira
de Dubai e do The World a bordo de um luxuoso
catamarã. Estes notáveis desenvolvimentos são o
reflexo do sucesso e ambição dos Emirados. O The
World é um mini arquipélago artificial composto
por 300 ilhas que representam países do globo. Um
brunch ou almoço podem ser organizados no barco
para os hóspedes.

Visita à Escola de Aviação da Emirates

A Arabian Adventures pode organizar diversos tipos de entretenimento, seja no deserto, em hotéis, restaurantes, ou
beach clubs. Desde apresentações tradicionais até bandas e DJs para animar o evento. Uma noite beduína no deserto
incluindo um delicioso jantar, dançarinas do ventre e música ao vivo pode ser um momento inesquecível para o grupo!

Ideias de Entretenimento
Dançarinos Ayallah

Dançarinos Tanoura

Apresentação de Falcoaria

Conhecida como a "dança do bastão",
esta fascinante dança folclórica
tradicional dos Emirados Árabes é
acompanhada por tambores. Os
dançarinos são posicionados próximos
uns dos outros em fileiras, significando
a unidade e cooperação entre os povos
tribais. A dança é geralmente realizada
em eventos importantes.

O dançarino de tanoura encanta o
público com seus ágeis movimentos
rodopiantes e sua colorida saia. Ele
gira por vários minutos fazendo
movimentos diferentes. Algumas
roupas também podem acender luzes
de LED para tornar a experiência mais
surpreendente!

Este é um esporte tradicional dos
Emirados, praticado por mais de
2.000 anos, com habilidades sendo
transmitidas de geração em geração.
A falcoaria requer paciência e
cooperação entre o falcoeiro e seu
pássaro. Ao tratar seu pássaro com
gentileza e empatia, o falcoeiro ganha
sua confiança e obediência.

A Emirates Aviation University é a principal
instituição educacional do Oriente Médio para
engenharia aeronáutica, gerenciamento de
aviação, gerenciamento de negócios, segurança
de aviação e estudos de segurança. A instituição é
o braço educacional do grupo Emirates, um nome
conhecido mundialmente por seu compromisso
com os mais altos padrões de qualidade em todos
os aspectos de seus negócios.

Sugestões de Presentes
Pashmina
Belas pashminas em diversas cores e estampas
podem ser o presente ideal para surpreender os
passageiros na chegada ou na saída do destino.
Este belo acessório muito popular em países árabes
pode ser utilizado em dias mais frios ou como um
xale para se proteger do vento.

Kit de perfumes árabes
7 pequenas garrafas de perfumes diferentes
representando os 7 emirados, cada um
acompanhado de uma breve explicação sobre sua
história. Tanto as garrafas quanto a caixa podem ser
personalizadas com um logotipo.
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Experiências
Pré-Viagem

R A S

A L

K H A I M A H

BEYOND
YOUR
MEETING
Conveniently located, 3 to 6 hours’ flying time
from all major cities in Europe, Asia and the
Middle East and just 45 minutes from Dubai
International Airport, Ras Al Khaimah is the
perfect all-round MICE destination and the
adventure capital of the UAE.

Bate-papo com um Emirati
Deixe um Emirati ser o anfitrião de seu grupo antes de sua chegada no destino! Com o auxílio de um guia em seu idioma ao
vivo, podemos organizar um momento de interação para esclarecer curiosidades, dicas locais e quaisquer outras informações
sobre os emirados que os participantes desejarem saber mais. Também é possível organizar atividades interativas, garantindo
dinamismo à experiência oferecida.

Al Hamra International Exhibition and Conference
Center Is the region’s exclusive waterfront MICE
venue and while able to accommodate 3,000
people, the purpose-built 2,700M² beachfront
venue is designed to be expandable and can
be customised in every respect, including
added capacity.

Ras Al Khaimah’s distinctive MICE offerings also
include Emirati cultural and heritage activities
at cultural venues, some of which host events
and gala dinners, in addition to a range of scenic
beach and desert venues and MICE-friendly
hotels and resorts.

Mergulho Virtual nos Emirados
Que tal fazer um mergulho virtual nos principais destaques
do destino para instigar os participantes e aguçar sua
curiosidade? Podemos gerar conteúdo ao vivo ou gravado
passando por lugares icônicos dos emirados, em seu idioma,
e personalizado para seus clientes!
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Desenhando o Futuro
Dubai, a cidade dos superlativos e da visão futurista. Os
Emirados Árabes Unidos sempre tiveram uma visão clara
de onde querem chegar, estão muito abertos à inovação e
abraçam o intercâmbio cultural. O seu grupo está pronto
para moldar o futuro? Não seria este um tema fantástico para
explorar em uma experiência pré-viagem?

Well-known Jebel Jais is the highest mountain
peak in the UAE and home of the world’s longest
zipline and the country’s highest restaurant and
is ideal for memorable incentive events or group
activities for business teams involving exciting
mountaintop adventure activities, including Jais
Sky Tour with the country’s highest sky bridge;
Jais Sky Maze, a -35obstacle aerial rope course,
and Jais Sky Jump.

Omã

by Arabian Adventures
Localizado a 1h de voo de Dubai, Omã é um
país repleto de belezas naturais, montanhas
espetaculares, litoral deslumbrante, desertos e
penhascos impressionantes, além de inúmeras
mesquitas revestidas de mármore. Aqui é
possível viajar num catamarã de luxo até uma
enseada isolada, desfrutar de uma tarde sol,
ou jogar uma partida de golfe no campo de
Al-Mouj, concebido por Greg Norman. As
combinações são intermináveis. O sultanato
de Omã permite viajar até uma era passada,
contando com uma atmosfera descontraída e
original bastante diferente dos países vizinhos.
Aqui é possível explorar souks antigos, aldeias
coloridas, plantações verdejantes de tâmaras,
monumentos da antiguidade e instalações
avançadas, na companhia dos guias mais
qualificados e experientes da indústria. Assim
como seus vizinhos, Omã oferece hotéis que
definem tendências e instalações para eventos
de alto padrão, com um toque distinto do país.

5 razões para fazer uma
viagem de incentivo aqui.
1. Destino pouco explorado: Omã não recebe
o grande fluxo de turistas comum em alguns
de seus países vizinhos e, portanto, mantém
um ar de exclusividade aliado à alta qualidade
de serviços e experiências autênticas.
2. Autenticidade: Omã proporciona uma
vivência do mundo árabe sem as lentes
distorcidas da riqueza excessiva. Seus
encantos tradicionais e os valores beduínos
permanecem como centro de sua atratividade.
3. Conectividade: A apenas 1 hora de voo de
Dubai, uma viagem a Omã pode ser facilmente
combinada com os Emirados Árabes.
4. Excelente estrutura: Espere encontrar
acomodações de luxo verdadeiramente
lindas em hotéis e resorts, bem como
acampamentos de deserto espetaculares.
A estrutura de Omã pode receber
qualquer tamanho e tipo de evento.
5. Belezas Naturais. Montanhas espetaculares,
desertos soprados pelos ventos e uma costa
com praias intocadas. A natureza de Omã é
encantadora e acessível para os visitantes.

Informações Básicas

Ideias de Itinerários & Custos

Idioma

Cidade

Noites

Orçamento Médio*

O Árabe é o idioma oficial de Omã, e o
Inglês é falado amplamente. Guias que
falam Português estão disponíveis.

Muscat

3

USD 1.500,00

Muscat

4

USD 2.000,00

Muscat
Nizwa

4
1

USD 3.660,00

Moeda
A moeda local é o Omani Rial (OR).
Cartões de crédito são amplamente
aceitos e caixas eletrônicos estão
disponíveis por todo o país.

Documentação & Visto
O visto para Omã deve ser obtido online
através do site oficial do governo do país.
No momento da aplicação é necessário
anexar uma cópia do passaporte e uma
foto. Além do visto, brasileiros também
precisam apresentar o certificado
internacional de vacinação contra a febre
amarela.

*Valores estimados em dólares americanos por passageiro em acomodação
dupla para um grupo de 40 pax em média temporada incluindo hospedagem
5 estrelas, café da manhã, almoço e jantar, transporte com guia, atividades
turísticas e jantar de gala de despedida. Os bilhetes aéreos internacionais não
foram considerados.

Conexões Internas

Abu Dhabi
Jebel Al Akdhar

Política de Gorjetas

Muscat
Nizwa

Gorjetas não são obrigatórias, mas
recomendadas. Em restaurantes, bares
e cafés recomenda-se 10%. Para guias e
motoristas, viajantes em grupo devem
considerar cerca de USD 5 por dia por
pessoa.

Religião
O Islã é a religião majoritária em Omã.
As outras religiões encontradas no país,
como cristianismo, hinduísmo e budismo,
são encontradas basicamente nas
comunidades de imigrantes.

Saúde & Segurança
Omã foi classificado como o quinto país
mais seguro do mundo, de acordo com o
índice global de crime. A capital Muscat
também figura entre as cidades com
os menores índices de criminalidade.
Omã possui serviços de saúde de alta
qualidade, com as maiores e melhores
instalações localizadas em Muscat.

Partida

Destino

Distância

Transporte

Tempo

Muscat

Jebel Al
Akdhar

154Km

Ônibus

2h30

Muscat

Nizwa

156Km

Ônibus

1h33

Jebel Al
Akdhar

Nizwa

63km

Ônibus

1h10

Transportes Disponíveis
Veículo

Modelo (ou similar)

Carro standard

Lexus E 350

3

Carro deluxe

BMW 7 Series

3

Minivan

Toyota Previa

4

Minivan deluxe

Mercedes Viano

4

Etiqueta & Comportamento

Micro-ônibus

Toyota Hiace

7

Homens e mulheres em Omã se vestem de
maneira conservadora – o sexo masculino
normalmente usando uma espécie de
vestido até o tornozelo chamado dishdasha
e o feminino com vestimentas pretas e
longas conhecidas como abayas. Por essa
razão, turistas devem respeitar os costumes
locais: tanto para mulheres quanto para
homens, a recomendação é cobrir os
ombros e usar roupas abaixo do joelho.

Ônibus

Volvo

35

Clima
A melhor época para visitar Omã é de
outubro a abril, quando as temperaturas
estão mais amenas. De maio a setembro
os termômetros podem marcar 50°C.

Capacidade

Espaços Incríveis para Eventos

Muscat
Cravada entre as montanhas e o oceano, a tranquila e charmosa cidade de Muscat é um deleite para se visitar. Seu
nome significa "ancoradouro seguro", e o mar desempenha um papel importante na vida da cidade até hoje, oferecendo

Muscat Hills Resort

Turtle Beach – Shangri-La Muscat

Este resort tropical de design vibrante é o único de estilo
mediterrâneo em Muscat e o destino perfeito se você deseja
desfrutar das águas calmas do Mar da Arábia. Os hóspedes
podem relaxar na costa de areia branca e macia, assistir ao
fluxo constante de barcos particulares ancorarem na idílica
baía de Al Jissah ou festejar a noite toda em um evento
noturno, tudo em um local exclusivo e elegante.
200

Este espaço deslumbrante à beira-mar tem vista para o Golfo
de Omã através de uma faixa de areia dourada e macia,
enquanto velas e lanternas atmosféricas abrem o caminho
para uma área de paisagismo impecável, ideal para um jantar
memorável sob as estrelas ou um evento especial único.
60

Majan Ballroom – Al Bustan Palace

Waterside – Al Mouj Golf Club

Localizado em um hotel com ambiente elegante e
sofisticado, com mais de 4000m² de espaço para eventos,
o Majan Ballroom é perfeito para reuniões exclusivas,
lançamentos de produtos de alto nível e celebrações
corporativas (3).
720

Situado nas margens do Mar da Arábia, é um local único
com vistas de tirar o fôlego. O Waterside no Al Mouj Golf Club
oferece espaço versátil para eventos dentro de sua estrutura
ou nos extensos gramados. O Al Mouj Golf Club, projetado
por Greg Norman, fica ao longo de um trecho de dois
quilômetros de costa intocada (4).
800

oportunidades para os visitantes nadar em praias de areia ou mergulhar com tartarugas em lagoas próximas.

Atividades & Experiências
City Tour e visita ao Muttrah Souk

Cruzeiro e dia de praia privativa

Muscat, oferece ao visitante uma oportunidade única de
testemunhar um moderno centro comercial que existe em
harmonia com sua cultura tradicional. Descubra os marcos da
capital que ficam aninhados entre os prédios baixos cercados
por montanhas e pelo mar. Uma visita ao Muttrah Souk é uma
festa para todos os seus sentidos. Veja os antigos tesouros e
joias de beduínos, sinta as suaves pashminas de cashmere,
ouça o chamado da oração das mesquitas ao redor, sinta os
aromas perfumados de especiarias antigas.
Ilimitado

Desfrute de um cruzeiro de lazer ao longo da bela e
acidentada costa de Muscat. Ao longo do caminho, você
poderá observar golfinhos brincando e até ter a chance
de avistar tartarugas marinhas. Assim que chegar à praia
privativa, desfrute de um dia repleto de diversão com
atividades na areia, mergulho com snorkel ou simplesmente
relaxe, absorvendo os belos arredores enquanto um almoço
delicioso é preparado (2).
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Visite a Royal Opera House
A Royal Opera House Muscat é o principal local de artes
musicais e cultura de Omã. Construída sob as ordens
reais do Sultão Qaboos, o espaço reflete a arquitetura
contemporânea única de Omã e tem capacidade para
acomodar até 1.100 pessoas. A visão da Opera House é servir
como centro de excelência em engajamento cultural global
e mostrar criações artísticas ricas e diversas de Omã, da
região e do mundo.
ilimitado

2

1

A Grande Mesquita do Sultão Qaboos
A mesquita principal de Muscat é ricamente decorada com
esculturas elaboradas, um dos maiores tapetes persas do
mundo e flores de hibisco coloridas. A Grande Mesquita do
Sultão Qaboos é a principal mesquita de Muscat e a maior de
Omã (1). 25
3

4

Sugestões de Hospedagem
Cidade

Muscat

344 | 500

Hotel

Apartamentos

Twins

Al Bustan Palace

250

42

Grand Hyatt

280

29

W Hotel

297

37

Shangri-la Al Waha

262

99

Shangri-la Al Bandar

198

70

OMÃ - ARABIAN ADVENTURES

Categoria

Mais Locais
de Interesse

Nizwa

Jebel Al Akdhar

A cidade histórica de Nizwa, com seu forte gigante e souq
com paredes altas, fica em uma planície cercada por um
oásis de palmeiras e algumas das montanhas mais altas de

Um labirinto de riachos cercado por pomares de romã e
damascos. Situada a pouco mais de 2 horas de Muscat, Jebel
Al Akdhar (montanha verde) é uma área que abrange o

Omã. Marcada por um grande portal de arco duplo, Nizwa é
o segundo maior destino turístico do país e é um ponto de
acesso natural para os locais históricos de Bahla, Jabreen e
para excursões nas estradas da montanha para Jebel Akhdar
e Jebel Shams.

grande planalto Saiq, a 2.000 metros acima do nível do mar.
Aqueles que a visitam podem vislumbrar aldeias autênticas
de Omã e admirar as vistas deslumbrantes das montanhas.
Encante-se com os pomares de romã, damascos, nozes e
jardins de rosas cultivados com técnicas de irrigação usadas
há mais de 1500 anos!

