PROGRAM RAMOWY WYJAZDU DO
DUBAJU I ABU DHABI
5 dni (samolot)
1 dzień
07:40
09:40 – 11:50
12:45 – 21:40

WARSZAWA
DUBAJ
Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie - hala odlotów przy
windzie (strefa E). (telefon do przedstawiciela biura obecnego na zbiórce:
605 150 150).
Przelot do Zurichu.
Przelot do Dubaju. Transfer autokarem do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu.
Podatek turystyczny płatny dodatkowo w kwocie 4 USD/pokój/noc.

2 dzień
(śniadanie/kolacja)

DUBAJ
Wyjazd na całodniowe zwiedzanie Dubaju. Zwiedzanie rozpoczyna się od
wizyty w dzielnicy Bastakyja – najstarszej dzielnicy miasta. Rejs wodnymi
taksówkami „Abras” poprzez Dubaj Creek. Podziwianie oszałamiającej
panoramy miasta w trakcie przejazdu do dzielnicy Deira. Spacer po słynnym
bazarze z przyprawami oraz z biżuterią i suwenirami (Spice Souk, Gold
Souk). Przejazd do dzielnicy Jumeirah i postój na zdjęcia pod słynnym
meczetem Jumeirah (meczet nie jest udostępniony do zwiedzania),
następnie podziwianie widoku słynnego 7* hotelu Burj Al-Arab. Wizyta pod
hotelem Atlantis zlokalizowanym na sztucznie usypanej wyspie w kształcie
palmy – Palm Jumeirah. Fakultatywnie możliwość wjazdu na szczyt Burj
Khalifa (ok. 40 USD/os – konieczna wcześniejsza rezerwacja! Bez
rezerwacji koszt ok. 140 USD/os), który jest najwyższą budowlą jaką
kiedykolwiek wzniósł człowiek. Możliwość podziwiania grających fontann
oraz zakupów w centrum handlowym Dubai Mall. Wieczorem rejs typową
arabską łądzią Dhow połączony z kolacją!

3 dzień
(śniadanie/lunch)

DUBAJ
ABU DHABI
DUBAJ
Wyjazd do Abu Dhabi - zwiedzanie stolicy i głównego miasta ZEA
położonego na przybrzeżnej wyspie o tej samej nazwie. W programie m.in.:
imponujący swoim rozmiarem, przepychem i pięknem meczet Szejka
Zayeda – ufundowany przez pierwszego prezydenta ZEA. Trzeba dodać, że
budowla ta nie ma sobie równych pod względem kolorystyki, piękna, uroku i
rozmachu. Przejazd przez Sadiyat Island - gdzie do 2030 roku powstanie
Muzeum Gugenheima i sala koncertowa projektu Zahy Hadid. W planach
jest także marina, ekskluzywne hotele, wille i pola golfowe. Lunch w lokalnej
restauracji. Przejazd promenadą Corniche w stronę portu. Cultural
Foundation, Qasr Al.-Hosn (zamkniety dla zwiedzających). Wizyta na
wyspie Yas, gdzie znajduje się Ferrari World – jeden z największych i
najsłynniejszych tematycznych parków rozrywki (częściowo pod
zadaszeniem w kształcie charakterystycznego logo F1), obok którego
biegną tory Formuły 1. Oprócz wielu atrakcji, które można empirycznie
wypróbować, możliwość przejechania się najszybszym (osiągającym
prędkość ponad 100 km/h!) roler coasterem (wstęp do parku płatny
dodatkowo ok. 62 USD/os – konieczna wcześniejsza rezerwacja!).
Fakultatywnie, po powrocie do Dubaju możliwość zjedzenia kolacji w 7*
hotelu Burj Al.-Arab (koszt ok. 145 USD/os – konieczna wcześniejsza
rezerwacja!).

4 dzień
(śniadanie/kolacja)

DUBAJ
Czas wolny na zakupy! Fakultatywnie możliwość skorzystania z półdniowej
wycieczki do Sharjah – stolicy kulturalnej, miasta znanego jako „Perła
Zatoki” (koszt ok. 27 USD/os – konieczna wcześniejsza rezerwacja!). Po
południu wyjazd na pustynne safari samochodami terenowymi z napędem
na 4 koła. Podziwianie prawdziwego arabskiego zachodu słońca ponad

złocistymi wydmami. W programie m.in.: taniec brzucha i kolacja typu
barbecue.
5 dzień
(śniadanie)

23:00

DUBAJ
Czas wolny na odpoczynek, zakupy, korzystanie z dodatkowych atrakcji
fakultatywnych bądź dalsze zwiedzanie miasta z pilotem.
Wykwaterowanie do godz. 12:00, złożenie bagażu w depozycie hotelowym.
Transfer na lotnisko autokarem.

6 dzień
02:15 – 06:20
07:10 – 09:00

DUBAJ
Przelot do Zurichu.
Przelot do Warszawy.

WARSZAWA

UWAGI !!!
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub
niektóre godziny mogą ulec zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany
w programie imprezy (pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Zakwaterowanie w hotelu MAJESTIC TOWER 4* [lub podobny] http://www.dubaimajestic.com/.
Z uwagi na konieczność wcześniejszej rezerwacji wycieczek fakultatywnych zgłoszenia (oraz
opłaty) na wycieczki będą przyjmowane na 30 dni przed wylotem.

