E-BOOK:

DUBAI E EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS
Se você busca uma experiência segura, fascinante e diferente
de tudo que você já viveu, inicie sua viagem por aqui!

Introdução
Os Emirados Árabes Unidos são uma nação da

de grandes eventos mundiais, como a Grande Feira

península Arábica, localizada predominantemente

Mundial, chamada de Expo Dubai e a próxima Copa

ao longo do Golfo Pérsico. O país é uma federação

do mundo, que realizar-se-á em 2022 no Qatar,

de 7 emirados: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah,

chancelando sua característica de opulência em

Ras al-Khaimah, Sharjah, Umm al-Quwain.

tudo que faz.

Sinônimo de luxo, ostentação, exuberância e

Os olhos do mundo estão todos voltados para os

excentricidade, os Emirados Árabes Unidos são

Emirados Árabes!

referência de infraestrutura e inovação no mundo
dos negócios e também do turismo.

E além de todos esses pontos fortes, Dubai é uma
nação segura e foi o primeiro país árabe a iniciar a

Se você é apaixonado por viagens e busca viver

vacinação contra a covid-19, apresentando grande

experiências singulares e surpreendentes,

avanço nos protocolos sanitários. Com a vantagem

certamente deve incluir esse destino em sua

de, atualmente, ser um destino com voos diretos

wishlist.

desde o Brasil, facilitando a logística.

Além da inovação e investimento nas atrações

Encante-se com tudo que os
Emirados Árabes podem te oferecer!

turísticas, o destino tem sido escolhido como sede
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Contexto

Cultura e
História
Dubai e seu entorno nem sempre foram
sinônimos de luxo e inovação, mas sua história
é tão emblemática e fascinante como suas
construções.
Escavações indicam que a região esteve habitada
3000 anos antes de Cristo, mas foi a partir de
1833 que passou a ser conhecida como Dubai,
quando uma tribo liderada pela família Maktoum
se assentou no que era um imenso deserto.
O modo de vida tradicional desta tribo era
através da criação de gado, cultivo de tâmaras

ÁFRICA

e pesca. Em 1894, houve um crescimento do
comércio exterior, promovido pelo Sheik Saeed
Al Maktoum, através da isenção de impostos,
que tornou as pérolas de Dubai um produto de
destaque.
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Em 1908 a região ainda era muito representativa no comércio, mas mantinha

E com a prosperidade trazida pelo petróleo, o Sheikh Saeed Al Maktoum

um crescimento lento. E sua cultura religiosa começava a se estabelecer, com a

conseguiu idealizar e planejar o que seria a Dubai dos dias de hoje. Após sua

construção das primeiras mesquitas.

morte, quem seguiu com esse projeto singular e ambicioso foi seu filho.

O chamado “Despertar de Dubai” ocorreu na década de 60, com o

Uma região de marcantes tradições árabes onde além de observar as

descobrimento do petróleo que foi fundamental para um crescimento

construções em estilo futurista, também é possível ter uma vivência cultural

exponencial: foram construídas estradas, pontes, infraestrutura para

bastante autêntica. Alguns bairros, como Al Fahidi, por exemplo, preservam a

distribuição de luz, água e telecomunicações, e seu aeroporto.

estrutura residencial árabe precedente à era do glamour.
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CONTEXTO

Os três elementos que, cada um a seu tempo, tornaram

Hoje, sua economia se baseia no turismo e no lazer

Dubai a potência que é hoje e deixaram suas marcas na

de luxo, oferecendo uma infraestrutura e experiências

Pérola,
ouro e
petróleo

cultura e no comportamento.

únicas no mundo. A cultura do tudo é possível se
estabeleceu, não importando possíveis dificuldades

No século XIX, as pérolas se tornaram destaque, no

geográficas ou climáticas.

século XX o comércio se expande, começando a formar
os seus famosos mercados; nos anos 1950 Dubai

Tudo é feito para concretizar sonhos extravagantes

começa a se destacar no comércio do ouro e a partir de

como conhecer um belíssimo arquipélago artificial,

1960, o petróleo transforma a história da região.

observar arranha-céus com detalhes todos feitos em
ouro, estar em uma estação de esqui em pleno deserto,

Foi o que tornou possível toda a exuberância que existe

se hospedar em hotéis 5 estrelas onde seus lençóis têm

ali, abrindo portas para o desenvolvimento e espaço

fios de ouro e muito mais.

para novos negócios.
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Com um legado tão simbólico no comércio, em Dubai
não faltam shoppings que abrigam as grifes mais
famosas do mundo, e também os souks - famosos
mercados árabes onde os visitantes despertam os
sentidos nas numerosas lojas de especiarias coloridas
com aromas e sabores únicos, como canela, cravo,
cardamomo, curry, pimenta, açafrão, noz moscada e
muito mais.
Um destaque atual é o Gold Souk (Mercado do Ouro),
onde estão mais de 300 lojas especializadas no comércio
de ouro, prata e pedras preciosas.
Dubai mistura passado e futuro, tradição e inovação
de uma forma impressionante, arrojada e, claro,
extravagante.
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Eventos Mundiais nos
Emirados Árabes Unidos
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Eventos Mundiais

Expo Dubai 2020
Todas as características que citamos,

mundo e de todos os setores para debater

tornaram essa região altamente atrativa

sobre empreendedorismo, negócios,

para sediar eventos globais. Em 2020, Dubai

sustentabilidade, economia, tecnologia,

sediaria a Expo Dubai 2020 - um mega evento

inovação, gastronomia e muito mais.

mundial, com duração de seis meses.
Um evento incrível, em mais de 190 pavilhões,
Porém, devido a pandemia do coronavírus,

onde cada um representará um país diferente,

para garantir a segurança de todos os

apresentando suas soluções para conectar as

participantes, a mega feira foi adiada para

pessoas ao futuro. Tudo isso acompanhado

o período de 01 de outubro de 2021 a 31 de

de muito entretenimento, festivais culturais,

março de 2022.

musicais e apresentações.

Dubai será a primeira cidade do Oriente

A gastronomia se fará presente a todo

Médio a sediar uma exposição mundial de

momento mostrando como os conceitos

tamanha proporção e importância.

gastronômicos mudam em cada lugar, gosto
e tempo. Serão mais de 200 experiências de

Com o tema “Conectando Mentes, Criando

culinárias mundiais expostas em food trucks e

o Futuro”, a Expo Dubai 2020 terá a

restaurantes sofisticados.

missão de reunir milhares de organizações
privadas, governos e ONGs de todo o
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Eventos Mundiais

Fórmula 1

Etihad Air ways Abu Dhabi
Grand Prix 2021
A vigésima terceira e última etapa da temporada de 2021 da Fórmula 1, será
disputada em 12 de dezembro de 2021, no Circuito de Yas Marina, em Abu
Dhabi.
O autódromo de Yas Marina fica em uma ilha artificial, a Ilha de Yas, construída
para comportar o circuito, o luxuoso Yas Hotel e algumas outras atrações.
Como em tudo nos Emirados, a ilha foi criada sob o conceitos de singularidade
e sofisticação, oferecendo uma experiência ímpar a todos que ali chegam.

10

Eventos Mundiais

Copa do Mundo
Qatar 2022

Pela primeira vez, uma Copa do Mundo acontecerá no Oriente Médio e com um
novo calendário. A 22ª edição desse campeonato mundial acontecerá entre os
dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, época de outono no Qatar.
A razão disso é que no verão dessa região, que acontece em junho e julho,
época em que geralmente ocorre o evento, as temperaturas são extremamente
altas, podendo passar dos 40°C, o que prejudicaria a performance dos
jogadores.
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Cidades par ticipantes

Estádios

As cidades-sede serão, a capital Doha, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah e Lusail. Esta última está

Serão oito estádios para os jogos, sendo o

sendo construída exclusivamente para sediar a abertura e a final da Copa do Mundo de 2022,

Khalifa o único que será reformado, os outros

com um ambicioso projeto de abrigar o principal estádio da competição, com capacidade para

estão sendo construídos com estrutura e

80 mil pessoas, o Estádio Lusail, além de hotéis, marinas, shoppings com lojas de luxo e ilhas

arquitetura de última geração em tecnologia.

artificiais.
•

Estádio Khalifa, reformado desde 2017, na capital
Doha

•

Estádio Al Wakrah, construído e entregue em maio de
2019, localizado na cidade de Al Wakrah

•

Estádio Lusail, está em construção, localizado na
cidade que também está sendo construída, Lusail

•

Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor

•

Estádio Al Rayyan, em construção na cidade também
de mesmo nome

•

Estádio Al Thumama, que segue em obras também da
capital Doha

•

Estádio Education City, que está sendo construído
junto à região de universidade, em Doha

•

Estádio Ras Abu Aboud, também conhecido como
Porto de Doha, na capital

Como era de se esperar, a região está fazendo um grande investimento em infraestrutura para
que a experiência na Copa do Mundo de 2022 seja superlativa: repleta de requinte, conforto e
sofisticação.

Os Incríveis
Atrativos de Dubai

Os novos atrativos

Ferrari World
Abu Dhabi

E por falar em Fórmula 1, um passeio imperdível em Abu Dhabi e que os
amantes de carros e alta velocidade vão se apaixonar, é no Ferrari World Abu
Dhabi, um parque temático dedicado à escuderia italiana de automobilismo
mais conhecida do mundo.
É um parque de diversões inspirado no mundo do automobilismo, oferecendo
experiências incríveis como por exemplo, a Formula Rossa, a montanha russa
mais rápida do mundo. Ainda tem o Flying Aces com o looping mais alto do
mundo, simuladores de carros da Fórmula 1 e a pista de kart inspirada no
circuito de Yas Marina, o Karting Academy.
Além disso, há shows temáticos, exposição de carros, espetáculos com carros
em acrobacias e muito mais atrações para divertir e entreter crianças, jovens e
adultos. É um parque para todas as idades.
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Os novos atrativos

Skydive
Dubai
Criada em 2010, o Skydive Dubai é um atrativo
que oferece aulas e aventuras de paraquedismo e
passeios de girocóptero para os visitantes que vão
a Dubai em busca de experiências únicas, além de
gostarem de adrenalina.
Com passeios aéreos inesquecíveis, é possível
ver do alto essa impressionante cidade e seus
atrativos icônicos como a Ilha Palm Jumeirah, além
de ter a chance de saltar a partir de 13 mil pés de
altitude.
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Os novos atrativos

Museum of
the Future
Museu que convida o visitante a olhar além do
presente, tendo a chance de ter experiências
sobre as oportunidades do futuro.
São 6 andares com exposições interativas que
mostram o lado cultural, social, filosófico e
científico das possibilidades vindouras nas mais
diversas áreas da tecnologia, engenharia, saúde,
transportes, energia, ecossistemas e muito mais
recursos para ensinar e aprender.
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Os novos atrativos

Dubai Frame
Um edifício de estrutura icônica, o Dubai Frame
é um atrativo recente da cidade, um lugar para
admirar o visual de Dubai em vistas panorâmicas
observadas do topo da ponte, da passarela de
vidro ou dos elevadores, além de se entreter em
telas interativas.
Para completar a visita, a Galeria Antiga de Dubai,
a Dubai Atual e a Future Dubai Gallery apresentam
exposições que mostram o passado, o presente e
o futuro da região. E para encerrar, não esqueça
de desfrutar de um delicioso café a 150 metros
de altura e se divertir com fontes iluminadas
dançantes.
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Os novos atrativos

Louvre
Abu Dhabi
Com apenas três anos de existência, esse museu
é inspirado no Louvre francês, com 23 galerias e
espaços para exposições permanentes, além de
um museu infantil, um auditório e um centro de
pesquisas.
É um museu para exposição de obras de arte
antigas ou contemporâneas, organizadas
cronologicamente, mas também para
apresentações itinerantes anuais. Além disso,
também há espaço para outros tipos de eventos.
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Os novos atrativos

Qasr Al
Watan
Esse imponente palácio impressiona ao primeiro
olhar por sua grandiosidade e exuberância
no mais rico estilo arquitetônico árabe. É
neste local onde acontecem encontros oficiais
governamentais, com requintados banquetes,
mas também é valiosa fonte de conhecimento
por meio da Biblioteca, onde fica vasta coleção
literária e a Casa do Conhecimento.
O palácio ainda abriga salas de apresentações e
shows, sala de memórias, salão com adornos em
estilo árabe e um shopping com souvenirs típicos
dos Emirados Árabes Unidos.
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Alguns atrativos mais conhecidos

Burj Khalifa

Fonte de Dubai

Ski Dubai

Burj Al Arab

Aquário de Dubai

Considerado o edifício

Ir a Dubai e não ver o show

Em pleno deserto, Dubai

Um dos hotéis mais luxuosos

Fascinante e localizado no

mais alto do mundo, esse

das águas é impensável.

afirma mais uma vez sua

do mundo, é o edifício

shopping The Dubai Mall, o

impressionante arranha-

Esse pequeno lago artificial

característica de inovação

símbolo de Dubai, com

Aquário de Dubai possui mais

céu dispõe de um mirante,

fica exatamente no meio

e criatividade, criando uma

uma arquitetura moderna

de 140 espécies de animais

o At The Top Observation

do caminho entre outras

estação de ski. Dentro do

e arrojada à beira mar, que

marinhos e mais de 33 mil

Deck, de onde é possível ver

quatro atrações imperdíveis:

Mall of The Emirates, um dos

mais parece um grande barco

animais aquáticos, entre

espetacular visual para toda a

o Burj Khalifa, o hotel Palace

shoppings mais visitados da

a vela.

os quais pode-se observar

região.

Downtown, o shopping Dubai

cidade, fica a pista indoor de

Mall e o Souk Al Bahar.

ski de Dubai, muito conhecida

Aproveitar a paisagem da

águas vivas, variados peixes e

pela diversão.

praia ao lado do hotel rende

até crocodilos.

tubarões, arraias, camaleões,

lindas fotos. É possível visitar
seus bares e restaurantes,
mesmo sem ser um hóspede.
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Gastronomia e Lifestyle

Gastronomia
e Lifestyle
Viajar é sempre uma chance de despertar os
sentidos, ampliar o olhar e realizar um mergulho
cultural. E uma das formas mais prazerosas de
fazer isso é conhecendo a culinária local.
Nos Emirados Árabes Unidos a oportunidade de
conhecer sabores e aromas totalmente diferentes
dos nossos é única. A gastronomia árabe reina,
apresentando os costumes mais tradicionais do
Oriente Médio.
É bastante fácil encontrar nos restaurantes os
pratos árabes mais tradicionais, como a Kafta,
feita de carne de cordeiro ou de vaca temperada,
e o Kebab, feito com carne de cordeiro ou de boi
servido com arroz e amêndoas. Porém, em Dubai
conseguiu-se criar uma culinária única, chamada
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Emirati, que mantém suas raízes árabes, porém
complementada com outros elementos como
peixes, carnes e arroz.
Um prato bastante degustado é o Mhammar, feito
com pequenos pedaços de peixes, preparado com
cebolas caramelizadas e arroz amarelo. Ainda tem
o Ligamat, que são bolinhas de massa fritas na
manteiga e servidas com melado de tâmaras.
Os “pequenos-almoços” são muito comuns nos
Emirados - os famosos brunchs que são uma
mistura de café da manhã com almoço.
Em restaurantes mais tradicionais a refeição
ainda é servida à moda antiga, quando as pessoas
se sentam em tapetes persas e se apoiam em
belas almofadas, à uma mesa baixa, no estilo
beduíno.
Uma dica valiosa: jamais saia de Dubai sem
ter experimentado o gahwa, o tradicional café
árabe. É uma bebida à base de café, acrescida de
cominho, cravo-da-índia, cardamomo e açafrão,
tornando-a extremamente forte, por isso é
servido com tâmaras, para abrandar o sabor.
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Dicas Imperdíveis

Dicas gerais para
quem vai visitar
Dubai e Emirados
Árabes Unidos

Melhor época para ir
O clima em Dubai é bastante quente, então evite ir no verão, entre os meses de junho e setembro,
época em que as temperaturas podem ultrapassar os 40°C facilmente. E é por isso que muitas atrações
permanecem fechadas. A melhor época para visitar Dubai é entre os meses de novembro e abril,
período em que as temperaturas são mais amenas e as atrações estão em pleno funcionamento.

Tradições e cultura
Também evite visitar a região no mês do Ramadã, uma tradição árabe com duração de um mês, porém
sem data fixa, vale pesquisar para saber antes de planejar a viagem.

Certamente, você deve ter ficado inspirado com
as múltiplas possibilidades desta experiência.
Principalmente, considerando o fato do local

Documentação para brasileiros

ser um dos mais seguros nesta pandemia, pelo

Turistas brasileiros não precisam de visto antecipado para ir aos Emirados Árabes. O passaporte

seu grande avanço na vacinação e destaque na

precisa estar com a validade mínima de seis meses da data de entrada no país, e uma página é

aplicação dos protocolos sanitários.

necessária para carimbo na entrada. O carimbo é válido por 90 dias.

Por isso, separamos algumas dicas importantes
para você planejar sua visita:

Vestimenta
Não é permitido para as mulheres, nem mesmo as turistas, deixar o corpo à mostra, portanto, não
use blusas decotadas e nem saias, vestidos ou shorts curtos ou muito justos. Recomenda-se sempre
carregar um casaquinho ou um lenço grande para alguma necessidade de cobrir os ombros.
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Se permita viver uma imersão na história, cultura, arquitetura,
gastronomia e, principalmente, entender as relações entre
passado e presente, ao mesmo tempo em que tem a chance de
vislumbrar um futuro cheio de inovações. Tudo isso cercado de
luxo, opulência, conforto e segurança.

A Sumond torce para que este
conteúdo te inspire a planejar e viver
experiências inimagináveis!

E sabe por quê?

E, se precisar de uma equipe apaixonada, competente, totalmente preparada

Porque essa é a cara de Dubai!

para te fornecer as melhores dicas sobre Dubai, Abu Dhabi, Qatar e muito
mais, saindo do óbvio e se preocupando 100% com a sua segurança.

Conheça nossos roteiros para
Dubai e Emirados Árabes Unidos
ACESSE NOSSOS ROTEIROS

FALE COM A SUMOND
+55 (54) 3371-3300
contato@sumond.com.br
R. Irineu Ferlin 932, Marau/RS - Brasil

www.sumond.com.br
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