
ZJEDNOCZONE AMIRATY ARABSKIE 17-24.01.2019
Dubaj – Abu Dhabi 

1 dzień 

Zbiórka na lotnisku w Krakowa-Balicach 2 godziny przed wylotem. Wylot o godz.  12:05.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie, przejazd do centrum  Dubaju.  Zwiedzanie nowoczesnej części miasta: sztuczna
wyspa  –„Palma  Jumeirah“,  na  której  znajduje  się  słynny  hotel  Atlantis.  Następnie
przystanek przy najdroższym hotelu Dubaju –Burjal Arab –w kształcie charakterystycznego
żagla.
Dalej  trasa  wiedzie  do nowoczesnego centrum handlowego,  DubaiMall,  skąd podziwiać
można cuda architektoniczne Dubaju -najwyższy budynek świata -wieżę BurjKhalifa. Wjazd
na platformę widokową znajdującą się na 124 piętrze!  Następnie przepiękne akwarium (z
zewnątrz).  Dalej  trasa  wiedzie do tradycyjnej  części  Dubaju,  wizyta  w  Muzeum Dubaju,
które przybliży  historię miasta.  Spacer uliczkami dzielnicy  Bastakiyah z przeprawą przez
kanał  „Creek“  tradycyjną  taksówką  wodną  zwaną, Abra.  Następnie  po  stronie  dzielnicy
Deiraznajduje wizyta na  ‚ociekający‘ złotem targu, zwany, potocznie „Gold Souk“ oraz targ z
przyprawami,  gdzie  przydadzą  się  zdolności  do  targowania.   Na  koniec  dnia  pokaz
tańczących fontann. Następnie powrót do hotelu i kolacja.

3 dzień 

Śniadanie,  przejazd  do  stolicy  Zjednoczonych  Emiratów  Arabskich,  Abu  Dhabi,  która
stanowi ciekawą mieszankę tradycji i nowoczesności. Wizyta na wyspie Yas, gdzie znajduje
się Tor  Formuły 1 oraz największy na świecie tematyczny park rozrywki  –słynny  Ferrari
World, częściowo pod zadaszeniem w kształcie charakterystycznego logo Ferrari. Następnie
przejazd  przez  Wyspę  Saadiyat,  obecnie  powstaje  muzeum  Guggenheima  i  otwarto
muzeum Louvru/ do Abu Dhabi. Wizyta na tradycyjnym targu daktyli, a następnie przerwa
na  obiad  w  pobliskim  hotelu.  Kolejno  przejazd  przez  promenadę  Cornichew  stronę
najbardziej  luksusowego  hotelu  świata  -hotelu  Emirates  Palace.  Dalej  trasa  wiedzie  do
Heritage Village–skansenu, który przybliży dzieje Emiratów.
Następnie zwiedzanie imponującego meczetu Szejka Zayedaz z wysadzanymi kryształkami



Swarovskiego  żyrandolami  i  największym utkanym ręcznie  dywanem  świata.  Ósmy  pod
względem wielkości  meczet  świata zachwyca swoim rozmiarem, przepychem i pięknem.
Powrót do Dubaju. Kolacja w hotelu. Nocleg.

4 dzień

Śniadanie, do południa czas wolny na zakupy lub plażowanie. Można wybrać się naziemnym
metrem  do  centrum  handlowego,  w  którym  znajduje  się  stok  narciarski  –do  Mall  of
Emirates. Po południu wycieczka „Pustynne Safari“ terenowymi samochodami z napędem
na 4 koła. Jazda po ruchomych wydmach, zakończona malowniczym zachodem słońca w
beduińskim obozowisku,  gdzie goście skosztują  smakowitych dań z  grilla.  Można będzie
spróbować przejażdżki  na  wielbłądzie,  zapalić  fajkę wodna  Shisha,  zrobić  arabski  tatuaż
henną  czy  spróbować  swoich  sil  podczas  tzw.  Sandboardingu.  Wszystko  to  przy
akompaniamencie arabskiej muzyki i pokazów tańca brzucha oraz folklorystycznego tańca
egipskiego „Tandura“. Powrót dohotelu, nocleg.

5 – 7 dzień 

Relaks na plaży lub w hotelu przy basenie, wycieczki fakultatywne.
Śniadanie i kolacja w hotelu.

8 dzień

Wczesne śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w Dubaju. 
Wylot do Krakowa o godz. 08:00.

                                              Cena: 790 USD

Cena zawiera:
-transfery lotnisko – hotel- lotnisko 
-7 noclegów w hotelu Byblos 4* (2osobowe pokoje z łazienkami), www.bybloshoteldubai.com
-taksa klimatyczna 
-7 śniadań  i 6 obiadokolacji  w hotelu ( w formie bufetu, woda, sok, kawa, herbata)
-całodniowe zwiedzanie Dubaju (w cenie lokalny przewodnik, bilet wstępu na  Burj Khalifa)
-całodzienna wycieczka do Abu-Dhabi   (w cenie lokalny przewodnik)
-wycieczka na Safari (6 osobowe jeepy, kolacja, przejażdżka na wielbładzie)

Cena nie zawiera:
-wycieczek fakultatywnych 
-zwyczajowych napiwków

Organizator Stop Over Trips.


