
 
Programa 
  
 
 

 

 

Levar um grupo de convidados a partilhar os ensinamentos que a nossa 

experiência em competição de todo-o-terreno nos permitiu angariar, 

conhecendo o país que regista o mais célere crescimento do mundo 

conduzindo veículos 4x4 em pistas e dunas de areia. Estes são os objectivos 

da Expedição que a Newspeed vai realizar de 10 a 18 de Maio deste ano. 

 

Durante as edições do U. A. E. Desert Challenge que disputámos, conhecemos 

um país em tudo diferente dos países árabes tradicionais. Um mundo de 

fantásticas construções, realizadas sobre um vastíssimo deserto de dunas de 

areia. Com uma civilização árabe 100% aberta ao mundo, num cruzamento de 

múltiplas nacionalidades, o desenvolvimento dos Emirados Árabes centra-se 

em criar uma próspera economia que perdure após o petróleo terminar.  

 

A expedição terá partida de Lisboa dia 11 de Maio às 12h00 e regresso a 

Lisboa dia 18 às 14h, tendo a fracção de todo-o-terreno início e fim no Dubai, 

com passagem por Abu Dabi, Al Ain, Liwa, Hatta e Jabel Ali. 

 

O programa compreende os oito dias em pensão completa, com viagem de 

avião Lisboa – Dubai – Lisboa, alojamento em hotéis de 4 ou 5 estrelas e uma 

noite de acampamento no deserto. O percurso tem cerca de 1.500km 

realizados em veículos 4x4 conduzidos pelos participantes, sendo a maioria por 

óptimas estradas ou em pistas de areia.  

 

Nota: A dificuldade da expedição não é grande, sendo possível realizar por um 

condutor sem experiência de todo-o-terreno; contudo, inclui 4 dias com muitas 

horas de percurso. A disciplina na caravana é obrigatória, sendo os tempos 

entre as deslocações muito limitados com saídas de manhã cedo e visitas 

rápidas. Estará muito calor embora os carros estejam bem equipados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa detalhado: 

 

 

 

Dia 11 Domingo 

Encontro às 12h no café à direita das portas da entrada do Aeroporto de 

Lisboa, onde estará um elemento da Newspeed. Embarque no voo Turkish 

Airlines com partida às 14h para Istambul, chegada às 20h, nova partida às 23h 

e chegada ao Dubai às 4h20 (horas locais). Transfere para o Hotel Radisson 

SAS Deira Dubai.     

 

Dia 12 Segunda-feira  

Manhã para recuperar com pequeno-almoço facultativo.  

Encontro na recepção às 13h, distribuição dos carros e almoço no Hotel.  

Saída pelas 15h com percurso de saída de cidade e entrada no deserto já com 

alguns quilómetros de areia até chegar ao acampamento.  

Jantar e dormida no acampamento em pleno deserto em tendas individuais, 

sendo os sacos cama fornecidos pela organização na partida em Lisboa. 

Existem no acampamento WC e chuveiros, mas são de fraca qualidade. 

Recomenda-se trazer chinelos de borracha e toalha de banho. 

 

Dia 13 Terça-feira  

Partida de madrugada em hora a definir para ver nascer o Sol no deserto num 

balão de ar quente de grandes dimensões (é opcional; quem não quiser ir pode 

ficar no acampamento).  

Regresso ao acampamento para o pequeno-almoço e saída por pista. Almoço 

no Hotel Fort Hatta. 

Saída pelas 15 para Al-Ain, para jantar, e estadia no hotel Mercure Grand Jebel 

Hafeet. 

 

Dia 14 Quarta-feira 

Saída muito cedo para realizar o mais extenso dia do programa. Primeiro por 

estrada e depois por areia até ao oásis de Liwa. Visita a duna grande e 

regresso por estrada para Abu Dhabi com jantar e estadia no Al Raha Beach 

Hotel.  

 

Dia 15 Quinta-feira  

Manhã de visita a Abu Dhabi com almoço no Jabel Ali Beach Resort. 

Continuação para Dubai com visita de barco a Palm Islands.    

Entrega dos carros 

Jantar e estadia no Jumeirah Beach Hotel. 

 

 



 

Dia 16 Sexta-feira  

Dia completo de visita ao Dubai de autocarro.  

As informações mais detalhadas sobre este dia, assim como 

 os restantes, serão transmitidos aos participantes sempre no dia anterior e, 

para além dos detalhes, poderá haver algumas alterações ao  

programa aqui descrito. 

Estadia novamente no hotel Jumeirah Beach Hotel. 

 

Dia 17 Sábado  

Manhã livre 

Check-out e almoço no hotel. As bagagens ficam no cacifo do hotel.  

Tarde livre que, assim como a manhã,  poderá ser passada na praia do hotel.  

Encontro às 20h na recepção do hotel e saída para jantar de autocarro, com 

seguimento para o aeroporto. Embarque no voo da Turkish Airlines com partida 

às 2h45 (de dia 18) e chegada a Istambul às 6h35. Nova partida para Lisboa às 

10h e chegada às 13h (de dia 18).  

 

Notas gerais sobre o programa: 

• A expedição desenrola-se por conta e risco de cada um dos 

participantes, não podendo a organização ser responsabilizada por 

qualquer acidente ou imprevisto que surja, incluindo com os 

passageiros por si transportados. 

• A responsabilidade pelos estragos nos carros e pela integridade física 

dos passageiros é de cada um dos pilotos em cada momento. A 

organização tentará dar o máximo de indicações para que todas as 

operações se desenrolem com o máximo de segurança,  principal 

prioridade do evento. Quem não pretenda conduzir ou sentir qualquer 

situação de dificuldade comunica à organização que tomará 

providências.  

• Paralelamente serão implementadas medidas de explicação, 

aconselhamento e acompanhamento da condução, para que tudo se 

desenrole sem problemas como tem acontecido em eventos anteriores.  

• Os dias 13, 14 e 15 serão longos. Neste sentido os participantes têm de 

estar prevenidos que o programa acima apresentado é uma expedição 

em que se pretende conhecer muitos locais num curto espaço de 

tempo.  

• A organização reserva-se o direito de realizar alterações ao programa 

que ache necessárias a qualquer momento, assim como retirar da 

condução a qualquer participante. 

• A fim de facilitar os procedimentos de coordenação da condução e 

restantes actividades e com a intenção de minimizar o risco de 

acidentes, vincula-se os participantes a aceitarem incondicionalmente 

as indicações da organização, sobre todos os temas  



especialmente a condução, organização da caravana, horas 

 de saída, tempos de paragem, cuidados na condução, etc.  

• No caso de uma avaria de um carro, os seus  

ocupantes serão redistribuídos por outros carros.  

• Não é possível sair com os carros em qualquer situação após o jantar 

• Está incluído um seguro de assistência em viagem pessoal.  

• Estão incluídas todas as refeições e serviços descritos no programa 

assim como duas soft drinks por refeição.  

 

Notas gerais sobre o país: 

• Indispensável passaporte válido, não é necessário visto.  

• Estará muito calor durante o dia e pode estar algum durante a noite. 

Não esquecer fatos de banho, toalha, chinelos, protector e óculos 

solares.  

• Moeda é o Dirhams sendo aproximadamente 5,75 Dirhams igual a 1 

Euro 

• A corrente é de 220v mas normalmente requer um adaptador com 3 

entradas (tipo Inglês).  

• Não são necessárias vacinas especiais. 

 

 


