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Em apenas duas décadas, Dubai se transformou no principal destino turístico do Oriente 
Médio, com a construção de modernos arranha-céus, centros comerciais espetaculares, 
grandes hotéis e resorts de luxo. A antiga vila de pescadores deu lugar a uma das mais 
modernas metrópoles do mundo, onde a cultura árabe convive com o estilo ocidental. 
Junte-se a tudo isso uma paisagem única, composta pelas dunas do deserto e praias do 
Golfo Pérsico.

O DESTINO: 
DUBAI
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS



Com 160 andares e 828 metros de altura, o edifício Burj Khalifa é a torre mais alta do mundo e 
um dos símbolos da cidade e de sua arquitetura de excelência.  Assim como o The Palm, 
projeto visionário construído sobre ilhas artificiais, onde se encontram as luxuosas residências 
de Palm Jumeirah e o nosso hotel, o Atlantis The Palm, outro ícone de Dubai.

O DESTINO: 
DUBAI
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS



A COMPANHIA: 
EMIRATES
AIRLINE

Com 270 aeronaves e mais de 63.000 funcionários, a Emirates é uma das maiores 
companhias aéreas do mundo e se destaca pela qualidade de seus serviços. Com 
modernos Airbus 380 e Boeing 777, voa para o Brasil e para 70 destinos 
internacionais a partir de Dubai. 



O HOTEL: 

ATLANTIS 
THE PALM

Entre o mar azul turquesa do Golfo Pérsico e o imponente skyline de Dubai, 
o Atlantis The Palm é considerado a coroa da famosa Palm Island. Um
cenográfico resort de 5 estrelas, que conta com uma extensa área de lazer,
praia particular e diversas opções gastronômicas.



OCEAN VIEW ROOM
Quartos de 45 m2, com uma cama king size ou 
duas camas queen size, todos com vista para o 
mar.

O HOTEL: 

ATLANTIS 
THE PALM



O HOTEL: 

ATLANTIS 
THE PALM

Em uma área com 17 hectares, o Aquaventure Waterpark é um dos maiores parques aquáticos do mundo, 
criado para que os hóspedes do hotel se divirtam em suas surpreendentes  atrações. 
Faz parte desse complexo o The Lost Chambers, aquário com cenografia particular que naturalmente traz 
a ideia do mundo submerso de Atlantis. Os percursos são únicos, com túneis de vidro submarinos, alguns 
deles escuros, repleto de peixes de todas as espécies. 



O hotel abriga 15 restaurantes, com destaque para o japonês Nobu,  o italiano Ronda Locatelli e o 
britânico moderno Gordon Ramsay´s.  Entre os seus quatro bares, desponta o White Beach Club, o 
lugar ideal para um aperitivo ao por do sol. 

O HOTEL: 

ATLANTIS 
THE PALM



A EXPOSIÇÃO MUNDIAL

EXPO DUBAI 
EXHIBITION CENTRE

Realizada a cada 5 anos, a maior e mais antiga exposição internacional do mundo terá pela 
primeira vez o Oriente Médio como palco. São 192 países participantes divididos em vários 
pavilhões, onde serão apresentadas inovações tecnólogicas, inúmeros eventos culturais e 
dezenas de experiências gastronômicas.



A OPERADORA:

POLVANI
TOURS

Fundada em 1949, com sede em Gênova, na Itália, a Polvani é uma das operadoras de turismo e 
eventos corporativos mais tradicionais do mercado. Completa 23 anos ao lado da Abracaf, que a 
escolheu para realizar sua Convenção Internacional pela nona vez consecutiva. 



O PROGRAMA:

10a CONVENÇÃO
INTERNACIONAL

DIA 1 - SÃO PAULO - (1  de novembro 2021, noite de a o)
Apresentação direta no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 3 horas de antecedência para 
embarque, à 1h25, com o voo Emirates Airline EK 262, com destino a Dubai.



DIA 2 - DUBAI - (1  de novembro 2021, om o)
hegada às 22h35, recep ão e traslado ao otel Atlantis he Palm. hec n e brinde no salão 

Atlantis Ballroom. 
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O PROGRAMA:

10a CONVENÇÃO
INTERNACIONAL

DIA 3 - DUBAI - (1  de novembro 2021, a ra)
Café da manhã (das 7h00 às 11h00). Às 12:30, almoço (bufê). Às 15h00, saída do hotel para um 
passeio panor mico pela cidade, incluindo a ilha artificial Palm umeirah, Marina de Dubai e Burj al Arab. 
Retorno ao hotel. Às 20h15 saída para o     com vista para o sho  das guas 
Dan antes, que acontece a cada 30 minutos das 1 h00 às 23h00. Retorno ao hotel e 



DIA 4 - DUBAI - (1  de novembro 2021, rça ra)
   Pela manhã, reunião de trabalho na sala Ballroom (das 9h00 às 12h30) e  (bufê). Às 

15h15, saída para passeio em veículos  para as dunas vermelhas do deserto, com parada para tomar um 
refresco durante o p r do sol. O  será no restaurante Al adeheera, no interior do resort Bab al hams. 
Durante o jantar haverá apresenta es de dan a típica e um sho  com camelos e cavalos das antigas tribos 
locais. Retorno ao hotel e 
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O PROGRAMA:

10a CONVENÇÃO
INTERNACIONAL

DIA 5 - DUBAI - (17 de novembro 2021, ar a ra)
Café da manhã. A jornada será dedicada à visita da Expo Mundial, com saída às 10h30 para o Dubai Exhibition 
Centre.  Além da possibilidade de visitar os pavilhões e participar dos eventos programados para esse dia, não 
faltarão opções de comidas típicas ao longo do percurso.  Traslados de volta ao hotel no final da tarde. Noite livre.



O PROGRAMA:

10a CONVENÇÃO
INTERNACIONAL

DIA 6 - DUBAI - ABU DHABI - (1  de novembro 2021, a ra)
  , às h00, saída para um passeio de dia inteiro para  , com destaque para o   

 , o primeiro parque temático da rossa , com a hist ria da fábrica, muitas atra es e 
restaurantes. O giro panor mico pela cidade inclui a orniche Road, o ouvre e a Brea ater, sua elegante 
orla. Durante o passeio, parada para visitar a rande Mesquita a ed, uma das maiores do mundo, 
inteiramente revestida em mármore branco, com suas 2 c pulas e capacidade para 1.000 pessoas. Às 
1 h00, retorno a Dubai. Jantar (bufê) à beira da piscina do hotel. 



DIA 7 - DUBAI - (1  de novembro 2021, a-feira)
  . A grandiosa estrutura do hotel será o cenário para o encerramento da 10  onven ão 

nternacional da Abracaf. Durante o dia todos estarão convidados para usufruir de uma área de la er 
espetacular, que inclui o Aquaventure aterpar  e o he ost hambers. Às 19h00  e a seguir 

   na Asateer end, no interior do hotel. 

Opcionais: Shopping Dubai Mall, Torre Burj Khalif, Cidade Antiga ou passeio em barco veloz.

O PROGRAMA:

10a CONVENÇÃO
INTERNACIONAL



DIA 8 - DUBAI - (  de novembro 2021, a o) 
o horário combinado, traslados para o Aeroporto para embarque, às 9h05,  com 

o voo mirates Airline K 2 1 com destino a   hegada às 1 h20 no
Aeroporto nternacional de uarulhos.

O PROGRAMA:

10a CONVENÇÃO
INTERNACIONAL



A programação oficial começa no dia 13 (sábado) e termina no dia 20 de novembro (sábado). Para aproveitar da melhor forma as passagens 
aéreas, oferecemos 4 sugestões para complementar a sua viagem. Veja o programa detalhado no site da Abracaf e escolha o opcional de sua 
preferência. O número de interessados será importante pra estabelecermos o custo adicional de cada extensão

EXTENSÕES OPCIONAIS

PRÉ-CONVENÇÃO, COM 
SAÍDA DIA 8 DE NOVEMBRO

PÓS-CONVENÇÃO, COM VOLTA NO DIA 24 DE NOVEMBRO

- 4 noites no Hotel Velassaru, com café da
manhã e taxas
- Traslados de chegada e saída em lancha
- Passeio em barco para uma ilha local
- Extensão da passagem aérea

MALDIVAS

- 2 noites no Marriott Hotel em
Petra, com café da manhã e taxas
- 1 noite + day use no Hotel
Movenpick em Amman,
com café da manhã e taxas
- Visita de Petra
- Visita de Amman e arredores
- Traslados de chegada e saída
- Extensão da passagem aérea

JORDÂNIA
- 4 noites no Hotel Atlantis
Bay, com café da manhã e
taxas
- Ingressos para o Waterpark
- Traslado de saída
- Extensão da passagem
aérea

- 4 noites no Hotel Atlantis Bay,
com café da manhã e taxas
- Ingressos diários para o Waterpark
e The Lost Chambers
- Visita da cidade antiga
- Excursão para Sharjah
- Passeio em cruzeiro com jantar
- Traslado de saída
- Extensão da passagem aérea

DUBAI RELAXDUBAI PLUS



Pré Convenção Maldivas

/PWFNCSP, 08 – segunda-feira – SÃO PAULO
Apresentação direta ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, com pelo menos duas horas 
de antecedência ao voo que sai na primeira hora da terça feira.

/PWFNCSP, 09 – terça-feira – SÃO PAULO / DUBAI
Saída com voo Emirates, EK-262 às 01h25 com destino a: Dubai. Chegada às 22h35 ainda da 
terça-feira, dia 09/03, e conexão com o voo:

/PWFNCSP, 10 – quarta-feira – DUBAI / ILHAS MALDIVAS (Malé)
Emirates, EK-656 às 02h45. À primeira vista, pela janela do avião, percebe-se um ponto 
verde esmeralda no horizonte rodeado por águas turquesa. Em terra, é possível ver suas 
praias de areia branca com águas cristalinas e exuberante beleza de seus corais e recifes, 
onde existe uma das mais fantásticas vidas aquáticas de nosso planeta. Localizada na 
vastidão do Oceano Índico, com milhares de ilhas e recifes, esta é a Maldivas que te 
espera. Chegada às 07h50 no Aeroporto Ibrahim Nasir em Malé, recepção e assistência 
pelo representante do resort escolhido que indicará o traslado em lancha até o destino. 
Chegada ao hotel, café da manhã e restante do tempo livre. Hospedagem. 

/PWFNCSP, 11 – quinta-feira à Março, 13 – sábado – ILHAS MALDIVAS 
Café da manhã. Dias livres para passeios independentes, sendo que em um dos dias está 
incluso o “Sunset Cruise”. Hospedagem.

Além de desfrutar de toda estrutura deste maravilhoso hotel e praias de areia branca e de água 
cristalina, sugerimos alguns passeios opcionais que podem ser contratados diretamente (não 
incluídos):
- Visita aos vilarejos de pescadores, onde é possível pescar em um “dhoni” (embarcação típica
da região), além de conhecer um pouco da cultura local e o dia-a-dia de seus habitantes;
- City Tour por Malé, capital das Ilhas Maldivas, onde é possível conhecer um pouco da história
das ilhas;
- Prática de esportes aquáticos, como snorkel, mergulho, caiaque, entre outros.

/PWFNCSP, 14 – domingo – ILHAS MALDIVAS / MALÉ / DUBAI
Café da manhã. Pela manhã, no horário combinado, traslado em lancha até o Aeroporto 
Ibrahim Nasir, em Malé, para embarque no voo Emirates, EK-657, às 09h15, com destino a:� 
DUBAI: chegada às 12h25, recepção e traslado ao Hotel Atlantis. 



Pós Convenção Jordânia

/PWFNCSP, 20 – sábado – DUBAI / AMÃ / PETRA 
Saída com o voo Emirates, EK-903 às 14h05 com destino a:
AMÃ: chegada às 15h30 e traslado ao Hotel Movenpick, em PETRA, que dista aproximada-
mente 230 km. Restante do tempo livre. Hospedagem.

/PWFNCSP, 21 – domingo – PETRA 
Café da manhã e saída do hotel para um dia inteiro de passeio pela Cidade Rosa, Petra, 
antiga cidade escondida nas montanhas ao sul do Mar Morto. Foi escavada há 2.000 anos 
pelos Nabateus. Visita aos mais importantes e representativos monumentos esculpidos na 
rocha por este povo, ancestrais dos árabes: Palácio do Tesouro (El Khazneh), as Tumbas reais, 
o Monastério (El Deir). Almoço incluído em restaurante local. Petra é um dos lugares no
mundo que se deve ir pelo menos uma vez na vida. Retorno ao hotel. Hospedagem.

/PWFNCSP, 22 – segunda-feira – PETRA / MAR MORTO / AMÃ
Café da manhã. Pela manhã, traslado até o Mar Morto, com tempo livre. Localizado a 416 
metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra e suas águas 
são dez vezes mais salgadas que as dos Oceanos, o que permite flutuar sem esforço. 
Almoço e entrada no Hotel Holiday Inn Dead Sea incluídos. Continuação da viagem até 
AMÃ, chegada ao Hotel W Amã. Hospedagem.

/PWFNCSP, 23 – terça-feira – AMÃ / AEROPORTO INTERNACIONAL DE AMÃ
Café da manhã. Pela manhã, saída para visitar a capital da Jordânia*, cidade construída sobre 
sete colinas: Teatro, Mesquita, bairros modernos, souks, bazares, etc. Retorno ao hotel com 
quarto à disposição até às 21h00. Logo em seguida, traslado ao aeroporto.
*Opcionalmente, é possível fazer uma visita de dia inteiro, incluindo, além da capital Amã,
viagem ao norte até Jerash, a cidade de Decapólis, localizada nas férteis alturas do Gilad, visita
da antiga cidade romana, com suas ruas, banhos, colina do templo, etc. Suplemento a partir de
USD 45  por pessoa.

/PWFNCSP, 24 – quarta-feira – AMÃ / DUBAI / BRASIL
Embarque no voo Emirates, EK-906 às 01h45 com destino a:
DUBAI: chegada às 06h40 e conexão com voo Emirates, EK-261 às 09h05, com destino ao 
Brasil: chegada às 17h20 (voo diurno) no aeroporto de Guarulhos (São Paulo) e término da 
viagem e dos nossos serviços.



Pós Convenção Dubai Relax

/PWFNCSP, 20 – sábado – DUBAI
Dia livre para atividades independentes, com ingresso Aquaventure incluído. Hospedagem.

/PWFNCSP 21, 22 e 23 – domingo, segunda e terça-feira – DUBAI
Café da manhã. Dias livres para atividades independentes e ingressos para curtir o parque 
aquático do hotel, Aquaventure. Hospedagem.

/PWFNCSP, 24 – quarta-feira – DUBAI / SÃO PAULO
Café da manhã. No horário combinado, traslado apenas com motorista ao aeroporto 
para embarque às 09h05, voo Emirates, EK-261 com destino ao Brasil: 
chegada às 17h20 (voo diurno) no aeroporto de Guarulhos (São Paulo) e término da 
viagem e dos nossos serviços.



/PWFNCSP, 20 – sábado – DUBAI
Dia livre para atividades independentes, com ingresso Aquaventure e the Lost Chambers 
incluído. Hospedagem.

/PWFNCSP, 21 – domingo – DUBAI
Café da manhã. Às 09h00 saída com guia local para visita panorâmica da cidade, visitando 
os bairros de Al Bastakiya, cujo nome remete a Bastak, região do Irã, de onde vieram muitos 
dos imigrantes que ali residem e Al Shindagha, um dos bairros mais antigos de Dubai. 
Tempo livre para compras, com destaque para artigos de lã, tapetes e ouro. Retorno ao hotel 
por volta das 13h00 e restante do tempo livre. Hospedagem.

/PWFNCSP, 22 – segunda-feira – DUBAI 
Café da manhã. Às 09h00 saída com guia local para visita panorâmica de Sharjah, área 
metropolitana de Dubai, visitando seus principais distritos e praças. Retorno ao hotel por 
volta das 13h00 e restante do tempo livre. Hospedagem.

/PWFNCSP, 2� – UFSÎB-feira – DUBAI 
$BGÏ�EB�NBOIÍ��%JB�MJWSF�QBSB�BUJWJEBEFT�JOEFQFOEFOUFT��®T���I���TBÓEB�EP�IPUFM�QBSB��
FNCBSRVF�FN�VN�DSV[FJSP�QBSB�BENJSBS�B�DJEBEF�JMVNJOBEB�KBOUBS�DPN�CFCJEBT�OÍP��
BMDPØMJDBT�JODMVTBT��5SBTMBEP�EF�SFUPSOP�BP�IPUFM��)PTQFEBHFN��

/PWFNCSP, 24 – quarta-feira – DUBAI / SÃO PAULO
Café da manhã. No horário combinado, traslado apenas com motorista ao aeroporto 
para embarque às 09h05, voo Emirates, EK-261 com destino ao Brasil: 
chegada às 17h20 (voo diurno) no aeroporto de Guarulhos (São Paulo) e término da 
viagem e dos nossos serviços.

Pós Convenção Dubai Plus
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