
 

 
Dubai, Abu Dhabi i el Desert de Liwa  

Del 21 al 26 de gener de 2019 

 

Enmig del desert s’alcen imponents els gratacels de Dubai d’Abu Dhabi, un paradís artificial que 
convida al viatger a tocar amb les mans els paisatges impossibles i superlatius de dues de les 
ciutats més modernes i glamuroses del món. Un laberint de vidre sota el sol i les estrelles del golf 
pèrsic, un viatge que ens convida a posar en dubte les lleis de la naturalesa i a endinsar-nos en 
un món de contrasts, on la modernitat de les ciutats es combina amb la tradició i l’exotisme.  

El Club del Viatger torna als Emirats Àrabs Units per descobrir les seves dues ciutats més 
espectaculars, Dubai i Abu Dhabi i per fer un atractiu recorregut pel desert de Liwa, terra de 
beduïns i d’eternes dunes on les estrelles il•luminen les nits i el sol abraça imponent els seus 
dies. Un viatge ple d’experiències inoblidables, un mosaic d’imatges que quedaran per sempre 
als nostres records. Els edificis més alts del món, les postes de sol més pintoresques, les olors 
d’espècies i les arquitectures més modernes al son de la tradició àrab que tot ho embolcalla.  

Si coneixes aquestes ciutats, de ben segur que et tornaran a sorprendre, el seu creixement 
canvia la seva fisonomia contínuament, especialment ara que Dubai es prepara per l’Expo 2020 
amb grans projectes superlatius en marxa 

Itinerari 

 Barcelona – Dubai             Dijous, 21 de febrer 

Trobada amb l’autocar del Club del Viatger des dels diversos punts de recollida per anar cap a l’Aeroport de Barcelona 
des d’on volarem fins a Dubai. Arribada a mitja nit.  

Un cop arribem trasllat  fins al nostre hotel de 4* i situat al mig de la ciutat. Allotjament a l’hotel. 
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 Dubai                    Divendres, 22 de febrer 

Esmorzar a l’hotel i sortida de l’hotel amb el nostre guia local per descobrir la ciutat de Dubai. Dubai és la ciutat amb un 
índex de creixement més alt del món i amb una panoràmica impressionant, on el luxe es perfila en cadascun dels seus 
edificis i dels seus carrers i jardins. Dubai ofereix al visitant una experiència única i carregada de contrasts, des de l’encant 
de la tradició a la modernitat de la seva arquitectura. D’història recent, Dubai comença a créixer a partir de la dècada de 
1970 motivant el seu creixement amb l’explotació intensiva dels recursos petrolífers del país i, posteriorment, animant el 
seu creixement econòmic amb els ingressos del turisme i de la creació en aquesta ciutat d’importants seus d’empreses 
internacionals.  

El nostre recorregut ens portarà a descobrir primerament el Dubai antic, anomenat Dubai Creek, i la zona de Bastakia, 
amb els reductes d’arquitectura històrica i les cases dels vells comerciants on encara s’hi poden trobar espècies diverses, 
objectes d’or i joieria artesanal. Posteriorment, creuarem les aigües del canal de Dubai amb l’embarcació tradicional, 
Abra, fins arribar al Fort Al Fahidi que, amb més de 180 anys d’història, conté el Museu de Dubai.  

Dinar tradicional al Sheikh Mohammed Center, situat al districte històric de la capital. Havent dinat continuarem cap a la 
moderna Dubai per tal d’observar les seves meravelles arquitectòniques, com són el Burk Khalifa, l’edifici més alt del 
món, el qual visitarem de forma exclusiva pujant fins a dalt de tot. Visitarem també un dels centres comercials més 
extensos del món, el Dubai Mall. Seguirem posteriorment cap al districte de Dubai Marina, que ofereix un entorn exclusiu 
i de gran luxe per a viure-hi on els apartaments estan envoltades de locals que ofereixen una rica oferta d’oci i de negocis. 
Arribarem fins a l’illa artificial més gran del món, anomenada The Palm Jumeirah, una obra d’enginyeria que sorprèn a 
tot viatger pel seu enginy. Arribarem fins a un dels hotels més coneguts de la ciutat, l’Atlantis The Palm. 

Acabarem el dia amb un sopar exclusiu al restaurant de l’hotel més luxós del món, el Burj Al Arab que conclourà un dia 
de fortes impressions i experiències inoblidables. Havent sopat ens traslladarem de nou a l’hotel. 

 Dubai – Al Ain – Desert de Liwa      Dissabte, 23 de febrer 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar fins a la ciutat oasi d’Al Ain. Al Ain, envoltada de palmeres, ofereix al visitant la 
possibilitat de descobrir els seus jaciments arqueològics datats de fa més de 5.000 anys. En efecte Al Ain és una de les 
zones poblades més antigues dels Emirats Àrabs Units i que ens permet introduir-nos en la seva història. Visitarem el 
Museu del Palau d’Al Ain que fou residència del xeic Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, el primer president dels Emirats 
Àrabs Units i pare de l’actual xeic i emir del regne. L’oasi d’Al Ain és considerat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la 
seva diversitat biològica, amb més de 140.000 palmeres datileres de més de 100 varietats diferents, aquest oasi és una 
rara excepció en l’aridesa d’Aràbia i manté encara vives algunes explotacions agrícoles.  

Dinarem al restaurant de l’hotel Mercure Jebel Hafeet, situat al pic més alt de l’emirat, al mont Jebel de 1240 metres i a 
la tarda anirem fins al nostre hotel, al mig del desert, l’hotel Arabian Nights Village Camp de 4* per viure una sèrie 
d’experiències inoblidables entre les dunes! 

Us convidem a gaudir d’una tarda especial, d’un viatge als mons més exòtics per recórrer el desert en vehicles 4x4, 
passejar en camell dins el recinte de l’hotel i pintar-nos les mans amb els pigments tradicionals de la henna i gaudir d’una 
inoblidable posta de sol entre les dunes!  

Sentirem que haurem viatjat a les mil i una nits, tot sopant un bufet a l’aire lliure sota les estrelles i amenitzant aquesta 
vetllada amb un espectacle de dansa del ventre amb un músic de llaüt àrab en directe! En a allotjarem al mateix hotel. 

 Liwa – Abu Dhabi                  Diumenge, 24 de febrer 

Obrirem els ulls amb la claror del dia enmig del desert de Liwa i esmorzarem al nostre hotel. Disposarem d’una mica de 
temps lliure al matí per fer algunes passejades pels paisatges de l’entorn o gaudir dels serveis de l’hotel i a mig matí 
sortirem en autocar cap a Abu Dhabi.  

Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs units,  és  també una de les ciutats més grans dels Emirats, amb una població 
de gairebé un milió de persones, la ciutat s’estén damunt una illa en forma de T que sobresurt de la costa. La majoria de 
la població és foraster i aquesta ciutat, important nucli financer i empresarial, és considerada una de les ciutats més 
monumentals, modernes i riques del món. 

Dedicada històricament al conreu del dàtil i la cria de camells, no fou fins al 1958 que es trobà petroli per primer cop a la 
zona. Deu anys més tard, el 1968 el Regne Unit anunciava la seva retirada de la zona i el 1971 el xeic àrab Zayed es va 
convertir en el principal impulsor de la formació dels Emirats Àrabs Units. Amb la independència, aquests emirats van 
començar una carrera d’èxit basada en l’explotació petrolífera i la ciutat d’Abu Dhabi s’anà convertint, poc a poc, en la 
metròpolis luxosa i global que és a dia d’avui.  

Un cop arribem a Abu Dhabi dinarem i farem el check in al nostre hotel de 4.  
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Una estona lliure i visita de la bella mesquita del xeic Zayed, la més gran dels Emirats Àrabs Units i que pot ser visitada 
per persones d'altres confessions religioses, compta amb quatre minarets d'una altura de 107 metres i amb 82 voltes, la 
més important té una alçada de 80 metres i un diàmetre de 36 m.  El complex té 1048 columnes a l'exterior i 96 en el 
interior. L'artesania d'alta qualitat i d'inspiració musulmana, s’ornamenten amb milers de pedres precioses i 
semiprecioses, especialment incrustades en el marbre, com lapislàtzuli, ametistes, ònix vermell, aventurina, nacre i 
petxina de abulón entre d'altres, l’hora escollida per la visita, ens farà gaudir encara més de la seva sumptuositat i bellesa, 
a la posta de sol. 

El sopar d’avui serà a bord d’un ”Dhow”, vaixell tradional, que  durant unes dues  hores ens portarà al llarg  de las Costa  
d’ Abu Dhabi  en el golf pèrsic, gaudint així de les magnífiques vistes panoràmiques. A la nit tornarem al nostre hotel per 
allotjar-nos-hi. 

 Abu Dhabi            Dilluns, 25 de febrer 

Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem el dia a descobrir els secrets i racons de la ciutat d’Abu Dhabi i també els seus indrets 
més coneguts. La ciutat d’Abu Dhabi combina perfectament el passat amb el modern present, fet que podrem apreciar 
també en la seva arquitectura i en la tradició que s’escola en els majestuosos edificis de la ciutat. Anirem primerament a 
la Plaça de la Unió, mostra única del patrimoni dels Emirats Àrabs Units a través de les seves escultures. Ens aproparem 
fins a la línia marítima i la costa de la ciutat i arribarem, finalment, fins a l’emblemàtic Emirates Palace, l’hotel, el més 
luxós d’Abu Dhabi on hi dinarem al seu restaurant bufet. 

Havent dinat continuarem el nostre recorregut per espais increïbles tot visitant el Museu del Louvre d’Abu Dhabi, el primer 
museu universal en un país del món àrab, un far de cultura que il•lumina a diversos pobles i obres artístiques de la història 
de la humanitat!  

Al vespre ens traslladarem al nostre hotel, on hi soparem i ens acomiadarem d’aquest bell viatge a l’orient més brillant i 
glamurós! 

 Retorn Barcelona          Dimarts, 26 de febrer 

Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar per traslladar-nos a l’Aeroport Internacional de Dubai on prendrem el nostre vol a 
Barcelona a primera hora de la tarda. Un cop arribem a Barcelona l’autocar del Club del Viatger ens recollirà i ens 
acompanyarà als diversos punts de recollida del primer dia. Fi del viatge. 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Recollida en autocar des dels diversos punts acordats al Maresme, Barcelona i Vallès 

 Vols d’anada i tornada amb la companyia aèria Emirates i totes les taxes incloses 

 Guia local castellanoparlant durant tot el viatge 

 2 nits al Metropolitan hotel de 4* o similar a Dubai 

 1 nit a l’Arabian Nights Village en el desert de Liwa 

 2 nits al Novotel Al Bustan de 4* o similar a Abu Dhabi 

 Autocar privat per al nostre grup durant tot el viatge 

 Pensió completa des de l’esmorzar del segon dia fins a l’esmorzar del darrer dia 

 Totes les visites i excursions descrites a l’itinerari 

 Entrades al Museu de Dubai 

 Passeig amb “Abra” barca tradicional a Dubai 

 Entrades a la torre Burk Khalifa a Dubai 
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 Luxós sopar bufet al restaurant de l’hotel Burj Al Arab de 6* a Dubai 

 Activitats al desert a l’Arabian Nights Village Hotel 

 Recorregut en 4x4 i passeig en camell 

 Entrades al Museu del Palau d’Al Ain 

 Entrades a la Mesquita del xeic Zayed a Abu Dhabi 

 Sopar a bord d’un ”Dhow”, vaixell tradicinal a Abu Dhabi 

 Entrades al Museu del Louvre d’Abu Dhabi 

 Dinar al restaurant Emirates Palace, el més luxós d’Abu Dhabi 

 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge. 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les begudes als àpats 

 Les despeses de caire personal 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació. 

 

Preus 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………………………………….  2.895 € 

Per persona en habitació doble ……………………………………………………………………………………..…….  390 € 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 


