Oferta obowiązuje w terminie: od 1 listopada 2016 r. – 20 maja 2017 r.

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zjednoczone Emiraty Arabskie położone nad Zatoką Perska i Omańską to federacja
7 emiratów: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Umm Al-Quwain
i Ajman.
Na czele każdego Emiratu stoi Sheikh (szejk), który wraz z rodziną nim zarządza.
W obrębie każdego Emiratu istnieje dość duża autonomia polityczna, sądownicza
i ekonomiczna. Prezydentem Emiratów Arabskich jest Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan (władca Abu Dhabi).
Kraj leży na terenach pustynnych z wyjątkiem łańcucha górskiego Hajar, który
rozciąga się wzdłuż granicy z Omanem. Najważniejsze miasta tego regionu
położone są na wybrzeżu: stolica Abu Dhabi i najbardziej znane miasto Emiratów
Dubaj.
Od czasów starożytnych aż do XV wieku, kiedy przybyli pierwsi EuropejczycyOdkrywcy ziemie te stanowiły ważny punkt na szlaku handlowym między Wschodem
a Zachodem.
Miejscowa ludność zajmowała się głównie poławianiem pereł
i rybołówstwem.
Odkrycie ropy naftowej i złóż gazu ziemnego w latach 60-tych zapoczątkowało
nową erę ekonomiczną w historii tego regionu.

Przystanek na 2 noce w Dubaju

•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie na 2 noce w wybranym hotelu w Dubaju.
Darmowe Wi-Fi w pokojach.
Codzienne śniadanie w formie bufetu w hotelu.
Transfer lotnisko-hotel-lotnisko prywatnym, luksusowym busem.
Powitanie po przylocie przez lokalnego przedstawiciela.
Półdniowa wycieczka zwiedzania miasta.

Golf w Dubaju

•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie na 4 noce w 3 gwiazdkowym Hotelu City w Dubaju.
Darmowe Wi-Fi w pokojach.
Codzienne śniadanie w formie bufetu w hotelu.
Transfer lotnisko-hotel-lotnisko prywatnym 22/33 osobowym busem.
Powitanie po przylocie przez lokalnego przedstawiciela.
W ciągu dnia korzystanie z 18 dołkowego pola golfowego Dubai Creek Golf.

3/4 noce w Dubaju

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zakwaterowanie na 3 noce w wybranym hotelu w Dubaju.
Darmowe Wi-Fi w pokojach.
Codzienne śniadanie w formie bufetu w hotelu.
Transfer lotnisko-hotel-lotnisko prywatnym busem.
Powitanie po przylocie przez lokalnego przedstawiciela.
Półdniowa
wycieczka
zwiedzania
miasta
Dubaj
z anglojęzycznym przewodnikiem.
Popołudniowe pustynne safari Daredevil Desert Safari
Experience połączone z obiadem BBQ i lokalnymi
rozrywkami na żywo.
Półdniowa wycieczka zwiedzania miasta Abu Dhabi
z anglojęzycznym.
5 gwiazdkowy obiad i rejs na tradycyjnym, arabskim Dhow
w Dubai Creek.
Asysta przedstawiciela przez cały okres pobytu.

Abu Dhabi
Abu Dhabi, stolicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich doskonale charakteryzują
określenia takie jak - więcej, wyżej, lepiej!
To jedyne miasto na świecie, w którym zobaczyć można jeden z najbardziej
prestiżowych hoteli na świecie - Emirates Palace oraz meczet imienia szejka
Zayeda, trzeci co wielkości meczet na świecie, mogący pomieścić 40 000 wiernych.
Abu Dhabi stanowi niezwykłe połączenie arabskiej tradycji z niesamowitym
bogactwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Metropolia, choć mniej
modernistyczna niż Dubaj, ocieka bogactwem i robi na przyjezdnych piorunujące
wrażenie. Turyści mogą tutaj podziwiać wspaniałą, nowoczesną architekturę
miejską z drapaczami chmur takimi jak Abu Dhabi Investment Authority Tower,
National Bank of Abu Dhabi, Hilton Hotel Tower, wieżowiec firmy
telekomunikacyjnej Etisalat, czy też centrum handlowe Marina Mall
w części wyspy zwanej Corniche.

W 2010 roku zostało otwarte interaktywne muzeum samochodowe - Ferrari World,
które odwiedzającym oferuje moc atrakcji. Jest to jedyne tego typu miejsce na
świecie. Park poświęcony marce Ferrari powstał na sztucznej wyspie Yas.

2 noce w Dubaju i 2 noce w Abu Dhabi
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie na 2 noce w 3* Deluxe City Hotel
w Dubaju.
Zakwaterowanie na 2 noce w 3* Deluxe City Hotel w Abu
Dhabi.
Codzienne śniadanie w formie bufetu w hotelu.
Transfer lotnisko-hotel-lotnisko prywatnym busem.
Powitanie po przylocie przez lokalnego przedstawiciela.
Półdniowa wycieczka zwiedzania miasta Dubaj
z anglojęzycznym przewodnikiem.
Popołudniowe pustynne safari Daredevil Desert Safari
Experience połączone z obiadem BBQ i lokalnymi
rozrywkami na żywo.
Półdniowa wycieczka zwiedzania miasta Abu Dhabi
z anglojęzycznym przewodnikiem.

Fujairah
Fujairah to najbardziej malowniczy z emiratów. Położony nad Oceanem
Indyjskim, między przepięknymi, choć surowymi górami Hajar, a morzem.
Piaszczyste plaże ciągnące się na długości 90 km, wielki błękit morza i feria barw
podwodnego świata sprawiają, iż region ten jest coraz częściej odwiedzany przez
turystów.
Wkomponowane w soczystą zieleń egzotycznych ogrodów hotele pozwalają na
prawdziwy wypoczynek. Większość hoteli oferuje gościom możliwość
skorzystania z profesjonalnych centrów nurkowych.
Emirat znajduje się na wschodnim wybrzeżu, jako jedyny położony jest nad
Zatoką Omańską i jako jedyny nie posiada złóż ropy naftowej. Stąd też
najważniejszym źródłem dochodów tego Emiratu jest ruch turystyczny, strefa
bezcłowa i przemysł.

Emirat zajmuje większą część wschodniego wybrzeża, które uważa się za jedno
z najpiękniejszych. Z powodu kryształowo czystej wody jest rajem dla
płetwonurków, mogących odkrywać całe bogactwo podmorskiego świata.
W centralnej części kraju znajdują się ważne zabytki historyczne takie jak:

● Meczet Fujairah

● Fort Fujairah

● Meczet Bidiyah

● Oasis Bithnah – ruiny zamku.

Pobyt 5 nocy w Fujairah
Zakwaterowanie na 5 nocy w 5* Fujairah Rotana Beach Resort w Fujairah.
Pakiet All-inclusive (napoje alkoholowe są wliczone).
Codziennie darmowe Wi-Fi oraz 2 darmowe butelki wody w pokojach.
Transfer lotnisko-hotel-lotnisko prywatnym 33-osobowym busem.
Powitanie po przylocie przez lokalnego przedstawiciela.
Całodniowa wycieczka zwiedzania miasta Dubaj połączona z zakupami wraz
z anglojęzycznym przewodnikiem.
• Pustynne safari Daredevil Desert Safari Experience połączone z obiadem
BBQ i lokalnymi rozrywkami na żywo.
• Półdniowa wycieczka zwiedzania miasta Abu Dhabi z anglojęzycznym
przewodnikiem.
•
•
•
•
•
•

Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah uznaje się za najpiękniejszy emirat leżący w północnowschodniej części kraju i jest to wyjątkowo ciekawy obszar do odwiedzenia.
Na zachodzie ciągnie się ponad 60-kilometrowe piaszczyste wybrzeże oblane
wodami Zatoki Perskiej. Na wschodzie z kolei rozciąga się pasmo górskie Ru’us Al
Jibal z najwyższym szczytem w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich –
Jebel Jais.

Ten wyjątkowo słabo zaludniony region słynie ze wspaniałych plaż, luksusowych
hoteli, ogrodów palmowych oraz pustyni z czerwonymi piaskami.
W przyszłości ma tu powstać KOSMODROM - stacja komercyjnych lotów
kosmicznych.
Ras Al Khaimah nie jest miejscowością turystyczną. Jest to po dziś dzień przede
wszystkim miasto portowe, natomiast funkcja turystyczna, a ściślej mówiąc
noclegowa, wynika z bliskości Dubaju, gdzie wielu turystów woli nocować.

Głównymi atrakcjami są:

•

Ras al-Khaimah Museum – najsłynniejsza i najpiękniejsza budowla Zatoki
Perskiej.

•

Dhayah Fort – jedyny zachowany fort na wzgórzu w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.

Pobyt 5 nocy all-In w Ras Al Khaimah
• Zakwaterowanie na 5 nocy w 5* The Hilton Al.
Hamra Beach and Golf Resort w Ras Al Khaimah.
• Pakiet All-inclusive.
• Codziennie darmowe Wi-Fi oraz 2 darmowe
butelki wody w pokojach.
• Transfer lotnisko-hotel-lotnisko
prywatnym
33-osobowym busem.
• Powitanie po przylocie przez lokalnego
przedstawiciela.
• Całodniowa wycieczka zwiedzania miasta Dubaj
połączona z zakupami wraz z anglojęzycznym
przewodnikiem.

CENNIK
Wycieczka

Cena/osobę

Golf w Dubaju

3* Hotel - 2196.00 zł

3/4 noce w Dubaju

3* Hotel – 2064.00 zł
4* Hotel – 2265.00 zł
5* Hotel - 2396.00 zł

Przystanek na 2 noce w Dubaju

3* Hotel – 1097.00 zł
4* Hotel – 1243.00 zł
5* Hotel - 1438.00 zł

2 noce w Dubaju
i 2 noce w Abu Dhabi

3* Hotel – 2147.00 zł
4* Hotel – 2419.00 zł
5* Hotel - 2538.00 zł

Pobyt 5 nocy w Fujairah

5* Hotel - 3147.00 zł

Pobyt 5 nocy all-In w Ras Al Khaimah

5* Hotel - 3023.00 zł

Warunki
1. Oferty są ważne na pobyt między 1 Listopada, a 20 maja 2017 roku
(wyłączając duże wystawy, Święta, Formułę 1 oraz okres Festiwalowy
w Dubaju i Abu Dhabi).
2. Cena ofert nie zawiera prywatnych wydatków, napiwków, prania, rozmów
telefonicznych oraz napojów i posiłków nie wymienionych w all-inclusive.
3. Oferta obowiązuje przy zamówieniu minimum 10 pokojów.
4. Dostępność pokoi jest zależna od momentu właściwej rezerwacji.
5. Ceny mogą ulec nieznacznym zmianom w dniu rezerwacji
6. Do ofert nie wliczane są koszty przelotów.

