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16 de outubro a 7 de novembro de 2019 

 

Paisagens da Oceania 

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA 

dos Aborígenes aos Maiori 
 

NATUREZA E EMOÇÃO 

 

Um circuito inesquecível por paisagens de fortes contrastes, 
ao encontro de imensa variedade de fauna, flora e heranças 
culturais. Venha conhecer os povos Aborígenes e Maori, a 
sua cultura. tradições e histórias, a arte inspirada nas 
deslumbrantes paisagens que os rodeiam 

Sinta a emoção duma natureza exuberante e dos seus 
inesperados contrastes na imensidão da Austrália, selvagem 
e cosmopolita, pincelada em cores vibrantes, dos recifes de 
coral ao incrível outback.  E na espetacular Nova Zelândia, 
paraíso para os amantes da Natureza, sinta a magia dos seus 
lagos, montanhas, vulcões, glaciares, geisers e fiordes, praias 
e florestas - num só país, um pouco de todo o mundo! 

Pelo caminho, visite ainda Singapura na ida e o Dubai no 
regresso a Portugal. 

Uma experiência fascinante, a não perder! 

 

Visita Cultural acompanhada por Ana Maria Lory, vogal do conselho 
Fiscal da AAJBA. 

O lucro desta viagem reverte para as obras de conservação e 
restauro do Jardim Botânico da Ajuda, sob a coordenação técnica 
da AAJBA. 

Inscrições abertas até 15 de janeiro de 2019 
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ITINERÁRIO DA VIAGEM 

• 16 outubro (1º DIA  4ª FEIRA) | LISBOA  DUBAI 

Comparência no aeroporto de Lisboa em hora e local a indicar, onde estará 

representante da agência Unik que ajudará nas formalidades. Partida às 14h15m no 

voo EK 192. Refeição e noite a bordo 

• 17 outubro (2º DIA  5ª FEIRA) | DUBAI  SINGAPURA (SINGAPURA) 

Chegada ao Dubai às 00h55m.Mudança de avião e partida às 02h30m no voo EK 404. 

Noite e refeição a bordo. Chegada a Singapura às 14h05m.  

Encontro com guia local e partida para visita da cidade de Singapura, cuja história 

está associada à figura de Sir Stamford Raffles, que em 1819 reivindicou a ilha como 

porto franco britânico, circunstância que permitiu o seu posterior desenvolvimento 

económico. Este, agindo em representação da Companhia Inglesa das Índias 

Orientais, ousou comprar o porto comercial de Singapura ao sultão de Johore em 

1819, e, posteriormente, em 1824, toda a ilha. A partir dessa data Singapura passou a 

ser a cidade britânica de referência em todo o Sudeste Asiático, o porto mais 

importante para o comércio inglês na Ásia e a porta de acesso ao Extremo Oriente. 

Não muito longe do local onde Stamford Raffles desembarcou pela primeira vez em 

Singapura encontra-se o Hotel Raffles, um requintado edifício colonial, que no 

passado cativou artistas e escultores e que hoje é, seguramente, um dos hotéis mais 

emblemáticos e é precisamente aqui que faremos a primeira paragem para tomarmos 

o seu famoso chá acompanhado de diversas iguarias.  

Gardens by the 

Bay

diversidade, possibilitam encontrar mais de 500.000 plantas de mais de 2.200 

espécies.  

Seguidamente transfer ao Hotel Concorde **** ou similar. Antes do jantar aproveite 

a localização privilegiada do hotel para passear na mais famosa rua de comércio de 

Singapura, chamada Orchard Road. Jantar buffet no hotel. 

SINGAPURA 
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• 18 outubro (3º DIA  6ª FEIRA) | SINGAPURA  MELBOURNE (AUSTRÁLIA) 

Pequeno-almoço. Ponto estratégico de passagem e escala de numerosos voos 

internacionais, Singapura é uma cidade moderna que parece viver ao ritmo europeu, 

onde o contraste entre os arranha-céus e as velhas casas chinesas é realmente 

impressionante e que nos iremos apercebendo ao longo dia.  

Durante a visita será dado tempo livre para almoço.  

Começaremos a visita pelo lindíssimo Jardim Nacional de Orquídeas, inserido no 

Jardim Botânico de Singapura, com mais de 150 anos de história. Continuamos até ao 

Templo mais antigo de Singapura: Templo Hindu Sri Mariamman, construído em 1843 

e dedicado à deusa Mariamman.  

A cultura singapurense está também muito ligada ao Feng Shui. De certo modo, todo 

o país, toda a cidade, é um prolongamento desta atividade. Esta sensação percebe-se 

na distribuição dos edifícios, no ambiente... e mais precisamente na Chinatown por 

onde iremos passear. Continuamos até à colorida Little India, onde por momentos 

parece que estamos na India e não em Singapura.  

Passagem junto à , famosa pela sua cor branca que se destaca no 

meio dos arranha-céus.  

Seguidamente apanharemos o barco conhecido como Bumboat, para um relaxante 

passeio pelo rio Singapura, passando por Merlion Park, onde o Leão de Singapura 

preside à entrada do porto, até Clark Quay e Merchat Court, desfrutando de uma vista 

diferente da cidade. Passaremos pelo North Boat Quay onde se situa o centro colonial 

- o Parlamento, o Teatro Victoria, o clube de críquete e a Câmara Municipal. 

Em Marina Bay, a próxima paragem é na Esplanade  Theatres on The Bay, um centro 

do 

à sua semelhança com este fruto.  

As três torres do Marina Bay Sands estão interligadas, ao nível do 57º andar, pela Torre 

de Observação do SkyPark, 57 pisos acima do solo e de onde teremos uma magnífica 

vista sobre a cidade. 

Em hora a indicar localmente transfer ao aeroporto de Singapura. Formalidades e 

partida às 20h15m no voo EK 5036. Noite e refeição a bordo. 

 

Skyline de Singapura 

Gardens by the Bay 

Jardim Nacional de Orquídeas 
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AUSTRÁLIA 

Melbourne 
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• 19 outubro (4º DIA  SÁBADO) | MELBOURNE 

Chegada a Melbourne às 08h50m (duração da viagem=07h25m).  

Início da visita da cidade de Melbourne com passagem pelo centro de negócios e zona 

das lojas mais elegantes da cidade, com paragem na Torre Eureka, o 10º edifício 

residencial mais alto do mundo, com um altura de 285 metros onde se chega em 38 

segundos através do elevador mais rápido do hemisfério sul e de onde se tem as 

melhores vistas de Melbourne.  

Almoço no uma das maiores atrações da Austrália, 

tendo ganho vários prémios, entre eles 4 vezes o prémio de turismo de Austrália. Será 

uma sensação única desfrutar do almoço a bordo de um elétrico ao mesmo tempo que 

vamos passeando pela cidade. 

Seguimos pela Swanston Street, sede da Câmara Municipal de Melbourne (construída 

em 1867 com fundos provenientes da corrida ao ouro) e onde se destaca a arquitetura 

vitoriana. Também aqui é possível admirar a Catedral de São Paulo (data de 1880 em 

estilo gótico revivalista), a Flinders Street Station (o mais movimentado terminal 

ferroviário de Melbourne, uma das atrações mais famosas da cidade). 

Transfer ao Hotel Holiday Inn Melbourne on Flinders **** ou similar. Jantar livre e 

Alojamento. 

  

Flinders Street Station 
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• 20 outubro (5º DIA  DOMINGO) | MELBOURNE  PHILLIP ISLAND - MELBOURNE 

Pequeno-almoço.  

Continuamos a visita da cidade pela zona do Parlamento, com grande interesse 

histórico, onde se encontram os jardins Fitzroy. Visitaremos a Cook´s Cottage, 

construída em 1755 e onde se crê ter vivido o Capitão James Cook, que em 1768 partiu 

de Inglaterra à descoberta da Nova Zelândia, chegando em 1770 à costa sudeste da 

Austrália no barco HMB Endeavour.  

Continuamos até à Catedral de St Patrick, um dos mais belos exemplares de 

arquitetura gótica revivalista, sem esquecer a casa do Parlamento e o edifício do 

Tesouro, que é agora o Museu de Melbourne.  

Durante a visita será dado tempo livre para almoço.  

Após o almoço partida para Phillip Island, onde se visitará o Centro de Conservação 

de Coalas, onde é possível ver os coalas no seu habitat natural. Mas um dos pontos 

altos desta visita tem lugar todas as tardes ao pôr do sol com um desfile imperdível de 

pequenos pinguins, que regressam a terra depois de um dia de pesca, para a segurança 

das  

Após o jantar em restaurante local regresso a Melbourne. Alojamento. 

  

Praias de Phillip Island 

a marcha dos pinguins  

Centro de Conservação de Coalas 
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• 21 outubro (6º DIA  2ª-FEIRA) | MELBOURNE - AYERS ROCK 

Pequeno-almoço. Em hora a indicar transfer ao aeroporto. Formalidades e partida com 

destino a Ayers Rock.  

Encontro com guia local e início da visita às Olgas ou Kata-Tjuta, no primeiro caso o 

nome dado pelos exploradores e no segundo caso dado pelos aborígenes. É composto 

por uma série de rochas com cumes arredondados. Faremos um passeio a pé pela 

Olga Gorge, desfiladeiro panorâmico que fica entre dois gigantescos cumes 

arredondados.  

Transfer ao Hotel Desert Gardens **** ou similar. Almoço e tempo livre.  

Em hora a indicar partida para o  (Sounds of Silence), debaixo 

champanhe enquanto observamos o pôr do sol. Durante o jantar um astrónomo fará 

uma breve palestra. Regresso ao hotel. Alojamento. 

  

Desfiladeiros por entre as Olgas Paisagem dos Montes das Olgas ou Kata-Tjuta 
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• 22 outubro (7º DIA  3ª FEIRA) | AYERS ROCK - CAIRNS 

Saída bem cedo para admirar o nascer do sol em frente ao magnífico Uluru. Regresso 

ao hotel e pequeno-almoço.  

Em hora a indicar partida para Uluru, que fica no Parque Nacional de Uluru-Kata 

Tjuta, onde se ficará a saber mais um pouco das características de Uluru, nome dado 

pelos aborígenes. Para além de ser um monólito mágico é também o maior dos ícones 

australianos, que os exploradores britânicos baptizaram de Ayers Rock. Tem uma altura 

de 348 metros, 3,6 km de comprimentos e 2,5 km de largura, tornando-o o maior 

monólito do mundo. Surgiu há 600 milhões de anos e é o resultado da sedimentação 

de pequeníssimas partículas, que devido à sua oxidação o tornam cor de laranja.  

Paragem no Centro Cultural Aborígene e tempo livre.  

Regresso e almoço no hotel.  

Em hora a indicar localmente partida para o aeroporto. Formalidades e partida com 

destino a Cairns. Chegada a Cairns encontro com guia local e transfer ao Hotel Novotel 

Oasis **** ou similar. Alojamento. 

 

 

  

Gravuras rupestres aborígenes 

Uluru ou Ayers Rock 
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• 23 outubro (8º DIA  4ª FEIRA) | CAIRNS  GRANDE BARREIRA DO CORAL  CAIRNS 

Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado a um inesquecível passeio de barco pela 

Grande Barreira de Coral, uma das maravilhas do mundo. O seu reconhecimento 

como Património Mundial pela Unesco, como reserva da Biosfera e parque marinho, 

reflete bem a importância vital desta área. 

Possibilidade de fazer Snorkelling (equipamento incluído) enquanto observa algumas 

das mais de 2000 espécies de peixes e inúmeras espécies de coral duro e mole. Almoço 

a bordo. Antes do regresso a terra desfrutaremos de um chá a bordo. Regresso ao hotel 

ao final do dia. Jantar livre e alojamento. 

 

 

• 24 outubro (9º DIA  5ª FEIRA) | CAIRNS  KURANDA  CAIRNS - DARWIN 

Pequeno-almoço. Partida para Kuranda, onde à chegada haverá algum tempo livre nos 

mercados tão característicos desta zona.  

Posteriormente terá lugar uma dança aborígene pelos Pamagirri. Almoço local.  

De tarde, visita ao Parque onde poderão ver alguns exemplos da vida selvagem e da 

flora australiana. Seguidamente faremos um passeio num barco anfíbio, conhecido 

passeio de teleférico desde Kuranda até ao 

Terminal Smithfield, admirando a selva tropical.  

Regresso a Cairns e transfer ao aeroporto. Formalidades e partida com destino a 

Darwin. Chegada e encontro com guia local. Transfer ao Hotel Double Tree by Hilton 

**** ou similar. Jantar livre e alojamento. 

 

 

Grande Barreira de Coral 

Passeio de barco na floresta tropical em Kuranda 
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• 25 outubro (10º DIA  6ª FEIRA) | DARWIN  KAKADU 

Pequeno-almoço. Partida para o Parque Nacional de Kakadu, localizado a 

aproximadamente 170kms de Darwin e que faz parte do Património da Humanidade 

pela Unesco, devido às gravuras rupestres aborígenes.  

Durante a visita teremos também oportunidade de admirar a fauna local e fazer um 

passeio de barco pelas Yellow Waters, onde os crocodilos são os residentes habituais. 

Durante a visita paragem para almoço.  

Ao final do dia transfer ao Hotel Mercure Kakadu Crocodile **** ou similar. Jantar 

livre e alojamento. 

 

 

 

 

crocodilos de Yellow Waters  

crocodilos de Yellow Waters  

Parque Natural de Kakadu 
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• 26 outubro (11ºDIA  SÁBADO) | KAKADU - DARWIN - SYDNEY 

Pequeno-almoço. Partida para Darwin, onde à chegada será efetuada visita ao Museu 

e Galeria de Arte do Território do Norte, onde a cultura aborígene está bem presente. 

Seguidamente visita ao Jardim Botânico George Brown Darwin. Tempo livre.  

Em hora a indicar, transfer ao aeroporto. Formalidades e partida com destino a Sydney.  

Encontro com guia local e início da visita de Sydney, pela zona conhecida como 

Rocks  

Após o jantar transfer ao Hotel Hyatt Regency Sydney **** ou similar. Alojamento. 

Parque Natural de Kakadu  Jardim Botânico de George Brown  
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• 27 outubro (12º DIA  DOMINGO) | SYDNEY 

Pequeno-almoço. Partida de manhã para visita de Sydney. Por ser uma cidade 

construída à volta da água, as atividades recreativas de Sydney estão relacionadas com 

a areia, o mar e o sol. Aliás, não será exagero dizer que a Austrália é dominada pelo 

culto da praia, como é o caso da famosa Bondi Beach. Possui diversos estilos 

arquitetónicos que vão desde a arquitetura contemporânea ao revivalismo americano, 

passando pela arquitetura vitoriana que se encontra por toda a cidade. 

Regresso ao centro da cidade e visita imperdível a um dos expoentes máximos de 

Sydney: a Ópera, considerada um dos maiores exemplos arquitetónicos mundiais do 

século XX. Conhecida por "Opera House" é um complexo de teatros e auditórios ligados 

por baixo das suas famosas conchas e que já teve a honra de receber a nossa Mariza. 

Após esta visita terá lugar um relaxante passeio de barco, onde será servido um 

delicioso almoço buffet. 

Após o almoço paragem junto à cadeira de Mrs Macquarie, onde é possível tirar uma 

das mais bonitas fotografias de Sydney com a sua ponte.  

Seguidamente visita ao Jardim Botânico Real de Sydney, a instituição científica mais 

antiga da Austrália e uma das instituições botânicas históricas mais importantes do 

mundo. Tempo livre. Jantar livre e alojamento. 

  

Opera House The Rocks  
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• 28 outubro (13º DIA  2ª FEIRA) | SYDNEY - BLUE MOUNTAINS 

Pequeno-almoço. De manhã saída para visita de dia inteiro ao Parque Nacional das 

"Blue Mountains". O seu nome deriva da libertação de óleo dos eucaliptos, o que 

provoca uma neblina azulada. Muitas espécies da vida selvagem da Austrália podem 

ser vistas nas Blue Mountains, tais como a ave-lira ou a cucaburra.  

Visita ao Parque de Vida Selvagem Featherdale, onde desfrutaremos da companhia 

de alguns dos animais tão característicos da Austrália, como os cangurus, os coalas, os 

crocodilos, os dingos e vários outros... 

Continuação da visita até Katoomba, a maior cidade da vizinhança do parque nacional, 

onde se fará um passeio de comboio pela emocionante linha férrea "Scenic Railway", 

construída por volta de 1880 para transportar mineiros até às jazidas de carvão.  

No lado ocidental da cidade iremos apanhar o teleférico "Scenic Railway" para um 

passeio por cabo, 205 metros acima do solo do vale. Almoço livre durante a visita. 

Regresso a Sydney ao hotel e tempo livre.  

Em hora a indicar partida para o Sydney Tower Eye, onde se irá assistir a um filme em 

4D, que o levará através do porto de Sydney e dos seus pontos mais emblemáticos. 

Seguidamente terá lugar o jantar no restaurante giratório da Torre de Sydney, com 

uma das mais espetaculares vistas da cidade. Em 105 minutos verá a Ponte de Sydney, 

o porto e a fabulosa Ópera. Regresso ao hotel e alojamento.  

 •  

As Três Irmãs em  Blue Mountains  
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29 outubro (14º DIA  3ª FEIRA) | SYDNEY 

Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar desta magnifica cidade. Aproveite as praias, 

os museus, os jardins, as galerias comerciais ou o famoso aquário. Alojamento.  

 

 

 

 

 

 

As Praias de Sidney 

Jardim Chinês  Passeio junto aos Museus   

Galerias comerciais históricas  

Australian National Maritime Museum Sydney Sea Life Aquarium  
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NOVA ZELÂNDIA 

Queenstown 
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• 30 outubro (15º DIA  4ª FEIRA) | SYDNEY  QUEENSTOWN (NOVA ZELÂNDIA) 

Pequeno-almoço. Em hora a indicar transfer ao aeroporto. Formalidades e partida com 

destino a Queenstown. 

À chegada ao aeroporto, encontro com guia local e partida para visita panorâmica 

desta cidade, localizada nas margens do Lago Wakatipu, e considerada pelos 

neozelandeses como a cidade com as mais belas paisagens da Nova Zelândia.  

Incluída visita ao Parque Kiwi Birdlife.  

Alojamento no Hotel St Moritz Queenstown  McGallery by Sofitel ***** ou similar.  

Em hora a indicar partida para jantar no restaurante Skyline, de onde se avista uma 

magnífica paisagem. Mas para aqui chegar teremos que apanhar o teleférico até ao 

Pico Bob.  

Regresso ao hotel e alojamento. 

   
restaurante Skyline  

Kiwi 
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• 31 outubro (16º DIA  5ª FEIRA) | QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN 

Pequeno-almoço. Partida com destino ao Parque Nacional de Fiordland. Este dia será 

dedicado àquela que é considerada uma das maravilhas do Mundo: Milford Sound.  

Através de fiordes belíssimos, cataratas e lagos célebres pelas suas águas calmas e 

espelhadas, será efetuado um passeio de barco pelo fiorde, com almoço buffet a 

bordo.  

Regresso especial a Queenstown num voo de avioneta, desfrutando de uma das mais 

belas paisagens da Nova Zelândia. Uma experiência inesquecível. 

Após aterrar, partida com destino a Arrowtown, uma histórica cidade mineira, para 

breve visita.  

Passagem por Kawarau ou Bungy Bridge, onde nasceu o bungy jumping.  

Regresso ao hotel. Jantar livre e alojamento. 

  Milford Sound 
Sobrevoando a paisagem de regresso a Queenstown 
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• 1 novembro (17º DIA  6ª FEIRA) | QUEENSTOWN  AUCKLAND  HAMILTON - ROTORUA 

Pequeno-almoço. Em hora a indicar transfer ao aeroporto. Formalidades e partida com 

destino a Auckland. Encontro com guia local e partida para a cidade de Hamilton. 

Tempo livre para almoço.  

De tarde visita dos magníficos jardins de Hamilton. https://hamiltongardens.co.nz/. 

Continuação da viagem até Rotorua. Alojamento no Hotel Novotel Rotorua Lakeside 

**** ou similar.  

Em hora a indicar partida para jantar no emblemático restaurante Aorangi Peak. 

Regresso ao hotel e alojamento. 

 

  

 

 

 

Indian Char Bagh Garden 

Japanese Garden of Contemplation 

Chinese Scholars' Garden Auckland 

https://hamiltongardens.co.nz/
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• 2 novembro (18º DIA  SÁBADO) | ROTORUA 

Pequeno-almoço. Parte da manhã livre. Aproveite para desfrutar das variadíssimas 

piscinas termais que se encontram em Rotorua.  

Em hora a indicar partida de teleférico para o Monte Ngongotaha, de onde se tem 

uma magnífica vista sobre a cidade, o lago e os arredores, e onde terá lugar o almoço.  

-vindos a Te 

Puia, onde o que mais ressalta à vista, ou melhor, ao olfacto, é o forte cheiro a enxofre 

que paira no ar, derivado do facto de ser uma cidade geotérmica.  

Durante a visita terá lugar um espetáculo Maori, com a tradicional saudação deste 

povo (consiste no encostar de narizes), seguindo-se a Haka (dança dos guerreiros que 

inclui fortes e guturais gritos e a exibição da língua de fora, símbolo de coragem e 

intimidação do inimigo). Visitaremos ainda o símbolo do país: o famoso pássaro Kiwi e 

o centro de artesanato.  

Após o típico jantar Maori, desfrutaremos da espetacular iluminação noturna do vale 

geotérmico Whakarewarewa, parque onde são visíveis todos os sinais vulcânicos: 

água fervente, lamas borbulhantes, geiseres, piscinas naturais de cor champanhe e até 

rochas que parecem deitar fumo e onde se encontra Pohutu, um imenso geiser que 

jorra água a uma altura de 30 metros. Regresso ao hotel e alojamento. 

 

 

 

   

Vista panorâmica do Monte Ngongataha 

Géiser Pohutu no vale geotérmico  
Whakarewarewa 

Danças Maori Saudação tradicional Maori 
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• 3 novembro (19º DIA  DOMINGO) | ROTORUA  HOBBITON - WAITOMO- AUCKLAND 

Pequeno-

Hobbiton Movie Set

paisagens e cenários nos transporta até à Idade Média, fazendo-nos sentir como parte 

destes filmes. Almoço durante a visita.  

Prosseguimos até Waitomo, para visita às suas grutas que têm deliciado os visitantes 

com a abundância de pirilampos. A ténue luz azulada, que emitem, ilumina o tecto de 

várias câmaras da caverna húmida, recriando em espaço fechado um universo repleto 

de constelações. Ao longo da travessia, o guia conduz o barco através do rio 

subterrâneo recorrendo a um engenhoso sistema de cordas, que permite deslizar sem 

ruído.  

Continuação da viagem para Auckland até ao Hotel Stamford Plaza Auckland ***** 

ou similar.  

Em hora a indicar partida a pé até à Sky Towe, para jantar no restaurante giratório, 

permitindo uma visão diferente da cidade. Regresso a pé ao hotel. Alojamento. 

 

 

 

 

Hobbiton Movie Set 

Grutas de Waitomo 

Sky Tower de Auckland  
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• 4 novembro (20º DIA  2ª FEIRA) | AUCKLAND - DUBAI 

Pequeno-almoço. Partida do hotel, com malas, para dia dedicado à visita da cidade de 

Auckland, localizada na Ilha Norte. É conhecida na língua maori como Tamaki-Makau-

Rau, 

muitas tribos. O nome ainda se aplica, visto que o estilo de vida desta cidade está 

classificado entre os melhores do mundo. É a maior cidade da Nova Zelândia, uma 

cidade cosmopolita, com arranha-céus irrompendo dos cones vulcânicos há muito 

extintos.  

Visita pelos bairros mais icónicos da cidade: a zona da marina, Parnell e a famosa praia 

de Auckland, Mission Bay. Visita ao Museu Memorial da Guerra de Auckland, um dos 

mais importantes museus e memoriais de guerra da Nova Zelândia.  

Tempo livre para desfrutar da zona comercial.  

Em hora a indicar transfer ao aeroporto. Formalidades e partida às 21h15m no voo EK 

449. Noite e refeição a bordo. 

 

 

  

Parnell 

Praia de Mission Bay 

Museu Memorial da Guerra de Auckland 
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DUBAI 



 

 

Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda 

 

Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda 

 
• 5 novembro (21º DIA  3ª FEIRA) | DUBAI 

Chegada ao Dubai às 05h25m (duração da viagem=17h10m). Transfer ao Hotel Hilton 

Garden Inn Mall of Emirates **** ou similar. Acesso imediato aos quartos e pequeno-

almoço. Descanso até ao meio-dia.  

Saída para almoço buffet no restaurante giratório Al Daawar localizado no Hotel Hyatt 

Regency Dubai, de onde se tem uma espetacular vista sobre o golfo, a enseada, e onde 

o contraste entre o Dubai antigo e moderno é mais visível. Dubai é uma mistura única 

de Leste e Oeste, uma fascinante união de charme oriental e modernidade ocidental, 

que teremos oportunidade de observar durante a visita.  

Seguir-se-á o cruzamento do creek (enseada) num barco típico "Abra -se de 

uma forma tradicional de chegar aos souks, localizados no outro lado da enseada, onde 

visitaremos os souks de ouro, especiarias e têxteis.  

Continuação da visita, até ao ícone do Dubai: Hotel Burj Al Arab, mundialmente 

famoso e onde faremos uma paragem para tirar fotografias. Seguimos para a Mesquita 

de Jumeirah, exemplo da arquitetura islâmica, onde faremos paragem para fotografia 

do exterior. Prosseguimos até à Torre Burj Khalifa, o principal elemento distintivo da 

cidade e o mais alto edifício do Mundo, com subida até ao 124º piso para uma fantástica 

e abrangente vista do Dubai. 

Ao final do dia regresso ao hotel. Jantar livre e alojamento. 

• 6 novembro (22º DIA  4ªFEIRA) | DUBAI 

Pequeno-almoço. Manhã dedicada à visita do magnífico jardim no deserto, conhecido 

Miracle Garden  porque, ver no deserto uma quantidade infinita de flores de 

mil e uma cores, é de facto milagroso. É considerado o maior jardim de flores do 

mundo, com mais de 45 milhões de flores espalhadas ao longo de 72 mil metros 

quadrados! 

Regresso ao hotel. Resto do dia livre para atividades de gosto pessoal. Almoço e jantar 

livre. Alojamento. 

• 7 novembro (23º DIA  5ª FEIRA) | DUBAI - LISBOA 

Pequeno-almoço. Em hora a indicar transfer ao aeroporto. Formalidades e partida às 

14h30m no voo EK 193. Refeições a bordo. Chegada a Lisboa às 19h05m (duração da 

viagem=08h35m). Desembarque.   

• FIM DA VIAGEM •

 

 

Souks de ouro, têxteis e especiarias. 
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PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO* 

Associado da AAJBA:  

Outros participantes:  

Suplemento pensão completa:  

Suplemento quarto individual: 1500  

* inclui as taxas de aeroporto, segurança e , sujeitas a reconfirmação 

na altura da emissão das passagens aéreas. Preços indicados são para um mínimo de 20 participantes, 

a viagem só se realiza com um grupo de 15 participantes.  

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

✓ Passagem aérea nas companhias aéreas Emirates, Jetstar, Qantas e Air New Zealand no itinerário 

mencionado, em classe económica, com direito a 20 kgs de bagagem (excepto Emirates que são 

30kgs); 

✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 315,00 (sujeitas a reconfirmação na 

altura da emissão das passagens aéreas); 

✓ 20 noites de alojamento em regime de pequeno almoço (incluindo acesso imediato ao quarto no 

Dubai no dia 04.11.2018) nos hotéis mencionados ou similares; 

✓ 19 refeições: 2 chás (chá Hotel Raffles, chá barco em Cairnes) + 10 almoços (incluído 1 almoço no 

elétrico histórico em Melbourne + 3 almoços em barco em Cairns, Sydney e Milford Sound + 1 

almoço restaurante giratório no Dubai) + 9 jantares (incluído 1 jantar no deserto em Ayers Rock 

+ 1 jantar restaurante giratório Sydney + 1 jantar com espetáculo Maori em Rotorua);  

✓ Visitas em autocarro de turismo de acordo com itinerário com guia de idioma português ou 

espanhol; 

✓ Avião Milford Sound  Queenstown (31/10/2019); 

✓ Entradas incluídas conforme itinerário (durante as visitas panorâmicas); 

✓ ETA (visto eletrónico de entrada na Austrália) 

✓ Seguro de viagem; 

✓ Carteira documentação com etiquetas de bagagem com livro de viagem UNIK com mapas; 

✓ Bolsa de viagem Unik; 

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço à data de 19.11.2018. 

✓ Viagem acompanhada por Ana Maria Lory, vogal do Conselho Fiscal da AAJBA. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

 

INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O prazo limite de inscrições é 15 de janeiro de 2019.  

Pagamento em 9 prestações. 

- Inscrições confirmadas mediante o  até 15 de 

janeiro de 2019. 

- Prestações no valor de e cada mês, entre fevereiro e setembro. 

- Pagamento do valor restante até dia 10 de outubro de 2019. 

 

PAGAMENTOS 

Cheque à ordem de Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda 

Transferência bancária IBAN - PT50 0010 0000 2468 3460 0016 6 (BPI) 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA) 

Jardim Botânico da Ajuda. Calçada da Ajuda, 1300-011 Lisboa. Portugal  

(GPS: N38°42'23.77"  W9°12'8.75") 

tel: [+351] 213 620 527 | telm: [+351] 915 989 259  |  www.aajba.com | info@aajba.com 

 

NOTAS: 

Documentação necessária: passaporte válido 6 meses antes da partida e ETA. 

 

ORGANIZAÇÃO TÉCNICA: 

 As viagens são como as pessoas ... UNIKas 
Av. E.U.A. Nº 97  12º Dto | 1700  167 Lisboa | Portugal 

Tel : 218 444 354 | Telemóvel : + 351 963 550 394 

E-mail : unik@unik-heritance.pt 

Unik Heritance Viagens e Turismo  - RNPC Lisboa  RNAVT 4447  
Contribuinte No 510 993 150 

http://www.aajba.com/
mailto:info@aajba.com
mailto:unik@unik-heritance.pt

