
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Dubai és segurament la destinació més extravagant del Pròxim Orient. Els seus centres comercials es compten 

entre els més luxosos del món, l'oferta en l'àmbit de la restauració rivalitza amb la de ciutats com Nova York o 

Londres i l'hotelera inclou alguns dels millors i més luxosos hotels del planeta, entre els quals destaca la 

impressionant silueta amb forma de vela del Burj al Arab, considerat l'únic hotel del món de set estrelles. 

Probablement, no hi hagi cap altra ciutat que amb menys de 200 anys, hagi deixat de ser un insignificant poble 

de pescadors per convertir-se en una vibrant metròpoli comercial poblada de gratacels, entre ells la increïble Burj 

Khalifa, de 828 metres, l'obra humana més alta mai construïda. Per si fos poc, davant de les costes de la ciutat 

s'estan construint immenses illes artificials de formes fantasioses destinades a acollir les urbanitzacions i els hotels 

més exclusius del món. 

I tot això en un país cobert de dunes amb una organització política tribal on els emirs més excèntrics d'Aràbia 

dirigeixen aquest fabulós imperi d'extraordinari dinamisme comercial. 

Us proposem un viatge al Golf Pèrsic per conèixer els nous regnes de les Mil i Una Nits, l'únic lloc del món on el 

luxe i l'extravagància formen part de la vida quotidiana. Visitarem Dubai, Abu Dhabi, i els seus antics i 

moderns centres comercials, explorarem amb 4x4 els deserts i viurem enmig del bosc de gratacels de la ciutat més 

increïble del planeta. 

 

 

PROGRAMA DE VIATGE 
 

 

 
1er Dia 23 gener:  Pallars - Barcelona – Dubai (Emirats Àrabs Units). 
Trasllat en autocar de les comarques del Pallars cap a l’aeroport del Prat (Barcelona) per fer la facturació 
d'equipatge i embarcament en el vol directe amb el fantàstic “Airbus A-380-800” de la companyia Emirates 
Airlines. 6 hores i 30 minuts de vol. Nit a bord. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2n Dia 24 gener:  Dubai- Visita de la Ciutat Antiga 

Arribada a Dubai. Després de recollir l'equipatge, 

assistència en el tràmit de visats i passaports 

començarem a descobrir Dubai, capital de l'emirat del 

mateix nom i probablement la ciutat amb més glamour 

del Golf Pèrsic. Durant el nostre recorregut podrem 

apreciar l'extraordinari desenvolupament urbanístic de 

Dubai, que en poques dècades ha passat de ser una 

petita ciutat a convertir-se en una vibrant i moderna 

metròpolis multicultural. Ja al matí visitarem el barri de 

Bastakiya, el més antic de la ciutat on descobrirem la 

seva elegant arquitectura islàmica. Aquí entrarem al 

Fort d'Al Fahidi, del segle XVII, on visitarem el 

fascinant Museu de Dubai, que compta amb 

innovadors sistemes expositius, mostrant la història de 

Dubai des dels inicis quan tan sols era una vila de pescadors i recol·lectors de perles, fins al 

descobriment del petroli i els plans urbanístics futurs. A més de les antigues barques i la casa 

tradicional que trobarem al pati interior de la fortalesa, veurem recreacions de la vida diària dels seus 

antics habitants. Dinarem en un magnífic restaurant giratori i panoràmic i a primera hora de la 

tarda anirem a l’hotel. Check-in i temps lliure per descansar. Al voltant de les 18h iniciarem un 

recorregut nocturn fent una parada al Creek, l'estuari que divideix la ciutat en dues meitats i 

que, gràcies a la intensa activitat en les seves dues riberes, s'ha convertit en el centre de Dubai. 

També viurem l'essència d'orient amb els seus mercats, on el regateig és una religió i els seus carrers 

estrets estan impregnades d'aromes d'espècies i encens, com la zona de Deira on es troben els 

mercats de les espècies i l'or. Sopar en un ambient local  i assaborint menjar típic. Trasllat i 

allotjament a l'hotel. 

3er Dia 25 gener:  Dubai. Visita de la Ciutat Moderna.  
Després d'esmorzar a l'hotel, 
ens dirigirem a Dubai 
Marina per conèixer un dels 
districtes residencials més 
famosos de la ciutat. Farem 
una passejada per veure millor 
la seva espectacular 
arquitectura i després 
agafarem el transport 
Monorail per descobrir el 
gran projecte de la Palmera. 
Pararem davant de 
l’espectacular hotel Atlantis i 
posteriorment anirem a 
contemplar un altre edifici 

emblemàtic de la ciutat l’hotel vel Burj Al Arab. Per últim ens dirigirem cap el famós Burj Khalifa, que amb 
828 metres d'altura és l'edifici més alt del món. Pujarem al mirador situat al pis 124 per gaudir d'una 
extraordinària vista aèria dels districtes occidentals de Dubai. Dinar en un restaurant local i després disposarem 
de temps lliure al Dubai Mall, probablement el centre comercial més gran del món amb més de mil dues-
centes botigues. A les 19 h ens dirigeix cap a un dels teatres més innovadors del món per gaudir de 
l’espectacle Le Perle by Franco Dragone, on es combinen les habilitats úniques de 65 artistes i acròbates 
amb projeccions en 3D, un l'enorme ciclorama, un sistema de so envolvent a 360 graus i un "escenari aquàtic" 
de tecnologia punta. Trasllat i sopar i allotjament a l’hotel.  



 

 

4t Dia 26 gener:  Dubai. Jardins i parcs. 

Esmorzar a l’hotel i a les 10 h sortida per fer la visita al Miracle Garden o el jardí del miracle, obra mestra de 
la tecnologia i l'art ideada a Dubai i que ja és el jardí de flors naturals més gran del món ocupant més de 72.000 
metres quadrats i exposant 109 milions de flors plantades. A continuació al jardí de papallones un dels majors 
parcs de papallones al món. També visitarem el Butterfly Garden, el jardí de papallones amb forma rodona 
dissenyat en 3D i decorat amb flors. El jardí consta de nou cúpules decorades amb diferents flors i dissenys 
amb més de 15.000 papallones de 26 espècies diferents. Dinar i a les 16 h sortida cap al Global Village, el 
primer i el reeixit parc multicultural. Milers d'espectacles es representen cada temporada en aquest complet parc 
d'atraccions pensat per al gaudi de tota la família. Shows, acrobàcies, artistes de carrer i espectacles culturals 
d'arreu del món. També es pot provar la gastronomia d'un munt de regions i comprar productes típics d'elles, 
situats en enormes pavellons que representen a més de 40 països. Tot això adornat amb atraccions de fira. 
Tornada a l'hotel. Allotjament i sopar. 
 
5è Dia 27 gener:  Dubai. Rally i desert. 
Esmorzar a l’hotel i disposarem del matí lliure per realitzar compres, descansar o visitar de manera individual 
algunes de les atraccions de la ciutat. Dinar a l’hotel i a primera hora de la tarda iniciarem l’emocionant 
excursió en 4 × 4 pel desert que envolta Dubai. Sempre guiats per l'experta conducció dels xofers locals, 
pujarem i baixarem impressionants dunes de sorra vermella que faran del trajecte, un dels moments 
inoblidables del viatge. També gaudirem de la posta de sol entre les dunes on podrem fer espectaculars 
fotografies del desert i després arribarem al campament on assaborirem una nit tradicional àrab que inclou 
un passeig en camells, tatuatges de henna, sand surf, fumar shisha (la pipa d'aigua), espectacle dels 
dervixos (Tanora), la dansa del ventre. Sopar bufet oriental i barbacoa. Finalment retornarem a l'hotel 
per descansar.  

 
6è Dia 28 gener: Dubai i visita a Abu Dhabi.  
Després d'esmorzar a l'hotel seguirem l'autopista del desert fins arribar a Abu Dhabi, capital dels Emirats 
Àrabs Units. Aquesta ciutat és probablement 
el prototip de les grans metròpolis aràbigues 
enriquides amb petrodòlars. Fa només 50 
anys, Abu Dhabi era un petit port de 
pescadors defensat per un antic fort del segle 
XVIII. El 1958, quan semblava que la 
decadència s'apoderaria definitivament del 
futur econòmic de l'emirat, es va descobrir 
petroli. Tot d'una, tal com en un conte de les 



 

 

Mil i Una Nits, el port més deprimit de l'emirat més desèrtic de la zona, es va convertir en la seva perla més 
rutilant. Durant la visita d'aquesta ciutat veurem el pont de Sheikh Zayed construït pel reconegut arquitecte 
Zaha Hadid, entrarem al barri dels xeics anomenat al Bateen on es troben els palaus reals i el palau residencial 
del President, farem parada panoràmica per apreciar hotel Emirates Palace, el més luxós del món, 
continuarem cap al passeig marítim conegut com ''Corniche'' on podrem fer fantàstiques fotos de les torres de 
Etihad. Visitarem al palau presidencial i el museu de Zayed. Dinar a l’hotel. A la tarda farem la visita al 
museu Louvre, la joia de la zona, i per últim entrarem a la Mesquita Gran del Sheikh Zayed construïda 
l'any 2008, la tercera més gran del món, i que es distingeix per la seva magnífica arquitectura islàmica i el seu 
color blanc pur del marbre que la recobreix. Retorn a l'hotel. Allotjament i sopar.  

 
7è Dia 29 gener: Abu Dhabi – Dubai i sopar especial de comiat.  

Esmorzar a l'hotel i encara a Abu Dhabi visitarem un dels parcs temàtics 
més emblemàtic dels Emirats, el món de Ferrari. Dinar en un restaurant 
local i trasllat cap a Dubai on al farem un creuer tot sopant en un  
“dhow”, una embarcació tradicional de la zona  que recorda l'esperit 
d'aventura dels navegants de l'època de Simbad. Durant la navegació 
podrem contemplar l'espectacular skyline nocturn de Dubai i viure 
l'animat ambient de la zona de la Marina. Acabat el sopar ens 
traslladarem cap a l'aeroport de Dubai per agafar el vol de tornada cap al 
nostre país. 
 

 
8è Dia 30 gener: Arribada a Barcelona i Lleida.  
Arribada a Barcelona a primera hora del matí i 
trasllat en autocar cap al Pallars. 
 
 
 

 

 



 

 

 

PREU ESPECIAL FINS EL 30 NOVEMBRE 

PER PERSONA en habitació doble. . . . . . . . . . . . . . . . .   1.850 € 

Suplement habitació individual: 280€ 
Preu garantit per un grup de mínim de 20 participants. 

El viatge inclou:  

Trasllat Pallars – Aeroport – Pallars 
Bitllet d’avió  Barcelona – Dubai - Barcelona amb el Airbus A-380 de la companyia Emirates. 
Transport en autobús privat de luxe  
4 nits d’allotjament i esmorzar  hotel de 4**** a Dubai 
1 nit d’allotjament i esmorzar hotel de 4**** a Abu Dhabi 
Taxes turístiques d’estada 
Pensió completa (begudes incloses: aigua i refrescos) 
Totes les excursions i entrades que es descriuen en el programa 
Servei de guies locals 
Servei de guia acompanyant des d’origen 
Assegurança mèdica i de cancel·lació de viatge.  

 

 

 

 

  

 

     
  

973 68 15 18 
info@pirineuemocio.com 
www.pirineuemocio.com 
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