


Grand Prix Abu Zabi – wyścig Formuły 1 

Prace nad torem, który miał mieć podobny styl do tego w Monako ruszyły w 2007 

roku, a pierwszy wyścig odbył się w 2009 roku. Zrezygnowano jednak z początkowego 

planu wykorzystania ulic miasta przy nabrzeżu. Tor stał się tym samym w pełni 

permanentnym obiektem spełniającym najwyższe standardy organizacji Fédération 

Internationale de l’Automobile, a sponsorem tytularnym nowego Grand Prix zostały 

linie lotnicze Etihad Airways. 

 

Tor Yas Marina w Abu Zabi został wybudowany na naturalnej wyspie Yas powiększonej 

sztucznie o 1/3 do powierzchni 2,550 hektarów, gdzie powstał także park rozrywki 

Ferrari World Abu Dhabi, hotele, pola golfowe oraz centrum handlowe na przestrzeni 

300 tys. m2. 

 

Grand Prix Abu Zabi było pierwszym wyścigiem  

w historii Formuły 1, który zaczynał się,  

gdy nad torem panowały jeszcze warunki  

do jazdy przy naturalnym świetle, a kończył  

się w pełni przy sztucznym oświetleniu.  

Światła zostały jednak włączone już przed  

wyścigiem po to, by kierowcy nie musieli  

przyzwyczajać się do sztucznego oświetlenia  

w trakcie wyścigu. 



5 dni / 4 noce 

 4 dniowy pobyt w 4 lub 5 gwiazdkowym hotelu w Dubaju 

 Codziennie śniadanie w formie bufetu 

 Transfer do i z lotniska w Dubaju 

 Transfer do i ze stadionu 

 2-dniowy bilet wstępu na Północną/Południową Główną Trybunę Stadionu 

(Sobota i Niedziela) 

 Bilet wstępu do Abu Dhabi  

Ferrari World 

Wizyta w Wielkim Meczecie  

Szejka Zajida wraz  

z profesjonalnym przewodnikiem 

 Pustynne Safari i Obiad BBQ 

Zakwaterowanie w hotelu: 

4* - 5125 zł / 5* - 7655 zł 



Pakiet zawiera: 

 

* Nocleg w pokojach (Double/Twin)  

   w wyznaczonym terminie, włącznie ze  

   śniadaniem, podatkiem i opłatą turystyczną  

* Transfer autokarem wyznaczoną trasą 

* Śniadania i wejściówki  

 

Pakiet nie zawiera: 

 

* Napiwków dla kierowców ani Tour Operatorów,  

   ani także żadnych dodatków w hotelu,  

   czy restauracjach. 

* Napojów alkoholowych/niealkoholowych  

   (chyba, że wyraźnie jest to zaznaczone) 

* Posiłków  

   (chyba, że wyraźnie jest to zaznaczone) 

Proszę zauważyć: 

 

* Ceny podane są za osobę 

* Wszystkie ceny mają charakter orientacyjny 

* Pakiet obowiązuje od minimum: 10 pokoi  

   na zasadzie podziału. 

* Oferta ważna jest jedynie w wyznaczonym    

   okresie od 22 – 28 listopada 2017 r.  

   (min. 4 noce). 

* Pokoje i usługi są uzależnione od ich dostępności  

   w momencie potwierdzenia. 

* Ceny mogą ulec zmianie w zależności od  

   dostępności. 

* Lokalne podatki i opłaty mogą ulec zmianie bez  

   uprzedzenia.  
     

* Pobyt należy zabukować do:  
     

  23 października 2017 r. 

  

  

Zasady i Warunki: 



Kontakt 



ZAPRASZAMY!! 


