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DUBAI & GÊNOVA
O melhor de

1º DIA - SEX (05/11/2021) – SALVADOR/SÃO PAULO
Comparecimento ao Aeroporto Internacional de Salvador para 
embarque com destino a São Paulo.

2º DIA – SÁB (06/11/2021) – SÃO PAULO/DUBAI
Embarque com Destino a Dubai. Chegada a Dubai, recepção e 
traslado ao hotel para acomodação.

3º DIA – DOM (07/11/2021) –DUBAI
Café da manhã no hotel. Em horário determinado saída para city 
tour panorâmico pelas principais atrações de Dubai. Passeio pelo 
Souk Madinat Jumeirah, um complexo de entretenimento que inclui 
um souk árabe tradicional (mercado) com muitas lojas, restaurantes 
e bares. Em seguida, avistaremos o Burj Al Arab Hotel (mundialmente
famoso pelo seu formato de vela de barco que se tornou símbolo da 
cidade) e Zabell Palace (palácio do Sheik). Na sequência, veremos 
também o Burj Khalifa (vista externa). Logo após, passaremos pela 
Palm Jumeirah, imensa ilha artificial em formato de palmeira onde 
está localizado o suntuoso Atlantis Resort; breve parada para foto.
Restante do dia livre para atividades independentes. Retorno ao 
hotel para acomodação.

4º DIA – SEG (08/11/2021) – DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
Café da manhã no hotel, em horário determinado saída com destino 
a Abu Dhabi para City Tour. Conheceremos Abu Dhabi, a capital ultra 
moderna dos Emirados Árabes Unidos. Passaremos pela obra-prima, 
em mármore branco, da Grande Mesquita do Sheik Zayed, admire a 
vista do circuito de Fórmula 1 da Marina de Yas e o Ferrari World, e
visite a Heritage Village para aprender sobre o passado pré-petróleo 
de Abu Dhabi e suas origens beduínas. Ao final, retorno ao hotel 
para acomodação.

5º DIA – TER (09/11/2021) – DUBAI
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes.
Sugerimos, como opcional, um Safári para conhecer o verdadeiro 
deserto e as dunas de Dubai em um 4x4, comparadas para fotografar 

e observar o pôr do sol. A excursão continuará até chegar ao 
tradicional acampamento beduíno, onde nos oferecerão um jantar 
(churrasco), sob as estrelas, com entretenimento ao vivo para
desfrutar de uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao 
hotel e Acomodação.

6º DIA – QUA (10/11/2021) – DUBAI
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes.
Sugerimos, como opcional, um tour de compras pelos diferentes 
shoppings. À noite, aproveite para jantar em um dos agradáveis 
restaurantes do Souk Madinat, um dos pontos mais concorridos da 
cidade, com gastronomia diversificada ou um jantar no Burj Al Arab, 
para encantar-se com o hotel mais moderno do mundo. Atrações
não faltam!!!

7º DIA – QUI (11/11/2021) – DUBAI / MILÃO/GENOVA
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado ao 
aeroporto de Dubai para embarque com destino a Milão. Chegada e 
traslado com destino a Genova. Acomodação no hotel. Restante do 
tempo livre para atividades independentes.

8º DIA – SEX (12/11/2021) – GENOVA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para conhecer em 
city tour panorâmico as principais atrações de Gênova. À tarde, 
sugerimos como opcional visitar Porto Fino, cidade considerada por 
muitos como uma das oito maravilhas do mundo.

9 º DIA – SÁB (13/11/2021) – GENOVA
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado para o 
Porto para embarcar no Navio Seaside, onde teremos oportunidade 
única de atravessar o oceano e vivenciar a cultura e história de cada 
cidade, com uma variada programação dia e noite, e atividades para 
toda a família. 

Obrigado por viajar com a Lobotur!!

05 DE NOVEMBRO DE 2021

PRÉ CRUZEIRO



CONTRATO DE VIAGEM CONDIÇÕES GERAIS 

EU , ___________________________________________________________________________________________________ DECLARO HAVER LIDO E ACORDADO COM O ACIMA 
DESCRITO, BEM COMO, AUTORIZO DESDE JÁ A RESERVA DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS.

• Assistência no aeroporto desde Salvador;
• Passagem aérea em classe econômica voando pelas Cias Aéreas 
  Gol e Emirates;
• Traslados: aeroporto/hotel/aeroporto;
• Hospedagem em hotéis de Categoria 4* (quatro estrelas);
• Regime alimentar conforme mencionado no roteiro;
• Guias locais falando português ou espanhol; 
• City tour panorâmico e visitas mencionados no programa;
• Maleteiros nos hotéis (01 volume por pessoa);
• Assistente Lobotur durante toda a viagem para um grupo mínimo 
  de 20 pagantes;
• Kit de viagem;
• Literatura geral de todo o roteiro;
• Correio LOBOTUR;
• Celebração de Missas;

•Taxas em geral: Governamental; Administrativa; Excesso de bagagem; 
  Entre outras;
• Passeios opcionais e/ou sugeridos;
• Despesas com documentação pessoal (Gastos com passaportes e vacina);
• Pernoites e refeições que excedam os programados quando for o caso;
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal (telefonemas, lavanderia, bar;
  frigobar, restaurantes,  sauna, ginástica, filme  de televisão à cabo e outros);
• Traslado de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;
• Gorjetas em geral para guias, motoristas, garçons, entre outros;
• Seguro Viagem;
• E TUDO QUE NÃO ESTIVER EXPRESSAMENTE MENCIONADO COMO 
INCLUÍDO NO PROGRAMA.

Parte Terrestre: Entrada de 20% + saldo em 10X nos cartões de crédito (exceto 
Hipercard) ou Parcelamento em Boleto (Obs: Para boleto, a compra deve estar 
totalmente quitada até 30 dias antes do início da viagem. Sendo que, conforme 
avança o tempo/mês consequentemente reduz o número do parcelamento).

PREÇOS E TAXAS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

CONDIÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

• PASSAPORTE VÁLIDO COM DATA DE EXPIRAÇÃO SUPERIOR A 06 MESES.
• Certificado Internacional da vacina Febre Amarela, deve ser providenciado até 11 
dias antes do embarque e outras vacinas solicitadas. Os passageiros terão a inteira 
responsabilidade de atender as exigências legais quanto à apresentação das vias 
originais e em bom estado de conservação dos documentos necessários para 
esta viagem. A LOBOTUR não terá qualquer responsabilidade caso o embarque 
seja impedido pelas autoridades em função de problemas na documentação dos 
passageiros.

01- O ORGANIZADOR declina-se de toda responsabilidade por qualquer dano e 
inconveniência que o turista ou seus haveres sofram por: guerras, greves, atrasos 
e antecipações nos horários que nossos programas incluem, incidentes e suas 
consequências, anormalidades, roubos, danos e extravios de bagagem e objetos 
pessoais, qualquer que seja a causa que os tenha determinado durante as viagens 
aéreas, marítimas - fluvial, terrestres e etc. Todas as despesas provenientes de ditas 
causas correrão por conta do turista;
02- O ORGANIZADOR não responde por atrasos, antecipações ou mudança de 
horários e cancelamentos das excursões e vôos decorrentes de condições atmosféricas, 
pandemicas ou todas e quaisquer catástrofes naturais, tais como, tempestades, nevascas, 
tormentas, terremotos, maremotos, ciclones, avalanches, tornados, furacões e descargas 
de vulcões, bem como decisões governamentais, atos de terrorismo, passeatas, feriados 
locais, roubos, furtos, quedas, acidentes, decisões das empresas aéreas e falência dos 
prestadores de serviços.
03- A BAGAGEM e qualquer outro objeto de propriedade do turista, que os mesmos 
levem consigo, viaja, sempre e em qualquer lugar sob a custódia do passageiro por 
sua conta e risco, já que não estão incluídos no contrato de transporte. Portanto, a 
organização não se responsabiliza por qualquer dano ou perda que sofrerem seus 
pertences;
04- O ORGANIZADOR declina-se ainda de toda a responsabilidade por qualquer 
deficiência em todo o serviço prestado por terceiros: Cias Aéreas, marítimas-fluviais, 
terrestres, empresas de transportes, hotéis, restaurantes, etc. sendo unicamente 
intermediário entre os Passageiros e as Entidades ou pessoas acima mencionadas;
05- O ORGANIZADOR recomenda sempre a compra de um cartão de assistência 
internacional (Seguro de Viagem). Quando não incluído no programa escolhido, o 
passageiro deverá comprar um cartão no ato de inscrição da viagem e estará sujeito 
as Condições Gerais do Seguro de Viagem que excluem a cobertura de doenças 
físicas, psíquicas, mentais e pré-existentes em sentido amplo. Despesas adicionais não 
cobertas pelo cartão de assistência internacional (Seguro de Viagem), serão de inteira 
responsabilidade do mesmo. Neste caso, o ORGANIZADOR não responde com qualquer 
participação na assistência ou complemento do Seguro de Viagem. Se o passageiro, de 
alguma forma, prejudicar bom andamento da excursão e dos demais usuários, poderá 
ser desligado da mesma, sem qualquer devolução ou indenização.
06- QUANDO O TRANSPORTE se efetuar em ônibus, em caso de acidente, o turista se 
submete à legislação da nação onde o veículo estiver matriculado e com a moeda legal 
do dito país; 
07- O PAGAMENTO das indenizações fica a cargo sempre e unicamente da Companhia de 
Seguros. AO ATO DE INSCRIÇÃO no roteiro acima especificado implica, automaticamente 
na concordância às Condições Gerais e cancelamento ora estabelecidas.

Cada passageiro terá direito a transportar até 01 (hum) volume com no máximo 
23kg cada. No entanto, podem variar sem prévio aviso de acordo com as Cias 
Aéreas. 

PASSAGEIRO LOBOTUR

NOSSOS PREÇOS INCLUEM:

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM:

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

FRANQUIA DE BAGAGEM

CONDIÇÕES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Em caso de eventual cancelamento da viagem, que anteceda aos períodos 
especificados abaixo, uma multa no valor de U$D 300,00 (trezentos dólares) 
será rigorosamente aplicada independente de qualquer motivo apresentado.
Nos períodos estabelecidos as multas de cancelamento serão as seguintes:
Até 120 dias antes do embarque ………………………………  40% do valor total
De 119 a 89 dias antes …………………………………………………60% do valor total
De 88 a 60 dias antes ………………………………………………… 80% do valor total
Menos de 59 dias antes do embarque ………………..............100% do valor, que implica 
na perda total dos serviços, sem condições de reembolsos ou compensações 
pelos serviços não utilizados independentes dos motivos apresentados.
OBS.: Em todos os casos se o passageiro estiver dividindo o apartamento com outro 
que não cancelar a reserva, o primeiro terá que descontar do seu reembolso, além 
das outras multas e taxas, a diferença de preço na acomodação do passageiro que 
irá viajar, salvo se for conseguida a sua substituição por outro passageiro pagante. 
Em caso de cancelamento da viagem, o reembolso será feito ao câmbio do 
dia do pagamento efetuado, no ato da compra (na agência).

** De acordo com o selo de garantia por vacina é valido até 3 meses antes da data da 
viagem.

CANCELAMENTO

A operadora se reserva ao direito de alterar a ordem do percurso, modificar horas de 
saída, substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de similar categoria sem 
nenhuma cobrança ou devolução financeira.
OBS: O alojamento nos hotéis obedece, regra geral, ao critério internacional 
de horário de entrada (check-in às15:00hs) e horário de saída (check-out às 
10:00h).

ITINERÁRIO

Parte Terrestre 
(preços por pessoa em euros)

ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL

Taxa de embarque

a partir de EUR 1.796,00

a partir de  EUR 199,00

a partir de EUR 1.416,00

 a partir de EUR 1.043,00

ACOMODAÇÃO DUPLA

Classe econômica

Parte AÉREA
(preços por pessoa em euros)

Parte Aérea: 12x nos cartões de crédito (exceto Hipercard e Dinners).
Obs.: A taxa de embarque será acrescida na primeira parcela.

SALVADOR, _______/_______________________/________    _____________________________________ / Nº RG ________________________   |  __________________________


