FÉLNAPOS DUBAI VÁROSNÉZÉS (délelőtti vagy esti program) Részvételi díj: 26.000 Ft/fő
A program időtartama: kb. 5 óra
A városnézés során bejárjuk egész Dubait, ellátogatunk a híres épületekhez és városrészekbe. Több
helyen megállunk sétálni vagy fotózni. Idegenvezetőink a történelem ismertetésén túl sokat
mesélnek a helyi hagyományokról, kultúráról illetve sok hasznos gyakorlati információval szolgálnak a
mindennapokról. A városnézésen látottak és hallottak alapján az utasok könnyebben megtudják
szervezni a nyaralás hátralévő napjait,hogy a nyaralás valóban felejthetetlen élménnyé váljon.
Megállóhelyek,ahol lehetőség van fotózni és körbenézni:
- Dubai Marina Walk
- Pálmasziget, Atlantis The Palm Hotel
- Madinat Jumeirah
- Burj Al Arab
- Jumeirah Mecset
- Creek partja és régi városrész
- Zabeel Palace (az uralkodó palotája)
- Dubai Mall (a világ legnagyobb bevásárlóközpontja, itt van a Burj Khalifa bejárata és a híres
szökőkút, a Dubai Fountain)
A program igény esetén kiegészíthető a Burj Khalifa meglátogatásával (idegenvezetés nélkül) az előre
megváltott, helyszínen fizetendő belépőjegy ára: 63 USD/fő.
EGÉSZNAPOS DUBAI VÁROSNÉZÉS Részvételi díj: 33.000 Ft/fő
A program időtartama: kb. 8 óra
Félnapos városnézés kiegészítve az alábbiakkal:
- Dubai Múzeum meglátogatása
- Séta a régi városrészben és a piacokon (Aranypiac, textilpiac és fűszerpiac)
- Átkelés a Creek-en “Abra”-val (tradicionális tikfából készült kis hajó)
- Igény szerint ebéd arab étteremben (a programára az étkezést nem tartalmazza)
A program igény esetén kiegészíthető a Burj Khalifa meglátogatásával (idegenvezetés nélkül) az előre
megváltott, helyszínen fizetendő belépőjegy ára: 63 USD/fő.
SIVATAGI SZAFARI TRADÍCIONÁLIS BBQ BÜFÉVACSORÁVAL Részvételi díj: 25.000 Ft/fő
A program időtartama: kb. 6 óra
Egy félnapos délutáni sivatagi kaland, ahol a vendégek land cruiserrel autóznak a dűnék között, majd
egy sivatagi táborba érkeznek,ahol lehetőség van a helyi hagyományokkal és kultúrával
megismerkedni, naplementét fotózni és homokdűnék között sétálni. A táborban a résztvevőknek
alkalmuk nyílik tevegelésre, hennafestésre, helyi ruhák felpróbálására,vízipipázásra, sólyommal
fotózásra. Az estét egy hagyományos arab BBQ büfévacsora zárja és egy rövidhastáncos és
dervisbemutató (Ramadan alatt táncos eseményeket és az alkoholfogyasztást nem engedélyezik). A
land cruiser a szálloda előtt veszi fel a vendégeket 15:30-15:45 között, ahova 21:30 körül térnek
vissza ugyanazzal a kocsival és sofőrrel.
EGÉSZNAPOS ABU DHABI KIRÁNDULÁS Részvételi díj: 39.000 Ft/fő
A program időtartama: kb. 8 óra
A kirándulás során megmutatjuk az Egyesült Arab Emírségek fővárosának híres épületeit és helyeit.
- Sheikh Zayed Nagymecset: a világ 8.és az Emirátusok legnagyobb és legszentebb mecsete,
lélegzetelállító és kihagyhatatlan élmény

- Emirates Palace: Abu Dhabi első és egyedülálló luxusszállodája, amely egy csupa márvány és gránit
palota, 24 karátos színarany díszítéssel.
- Abu Dhabi Corniche: a városhíres tengerparti sétánya a Corniche-öböl partján
- Marina Mall - ebédelési lehetőség (a kirándulás ára az étkezést nem tartalmazza)
- Saadiyat-sziget - ez lesz a kulturális központ
- Yas-sziget, megálló a Forma 1 pálya mellett, a Yas Viceroy szállodánál.
Kisgyermekes családok esetén (min. 4 fő esetén) a program módosítható, az Emirates Palace és a
Saadiyat-sziget helyett a csodaszép magánállatkertben, az Emirates Park Zoo-ban állhatunk meg.
Egész napos Al Ain városnézés: 39.000 Ft/fő
A Dubaitól 120 km-re délre található város, Al Ain 7 oázis által körbevett területen épült. Ez az
Emírségek legzöldebb városa. Itt született Sheikh Zayed is, itt található az ország legmagasabb hegye
és egyetlen tevepiaca. A város több, mint 4000 éve lakott, a vízellátását a mai is működő qanat
öntözőrendszer biztosítja. Az egész napos kirándulás során az alábbi helyeken van lehetőséged
kiszállni és sétálni:
- Al Jahili Erőd
- Sheikh Zayed Palotamúzeum és oázis
- Tevepiac
- Jebel Hafeet hegy - gyönyörű sziklás hegycsúcs az ománi határon
EGÉSZ NAPOS ABU DHABI KIRÁNDULÁS LOUVRE LÁTOGATÁSSAL (részvételi díj: 49.000 Ft/fő)
A kirándulás során megmutatjuk az Egyesült Arab Emirségek fővárosának híres épületeit és helyeit.
- Sheikh Zayed Nagymecset: a világ 8. és az Emirátusok legnagyobb és legszentebb mecsete,
lélegzetelállító ls kihagyhatatlan élmény
- Emirates Palace: Abu Dhabi első és egyedülálló luxusszállodája, amely egy csupa márvány és gránit
palota 24 karátos színarany díszítéssel, itt vendégeink egy aranyporos kávéra vagy süteményre
- Abu Dhabi Corniche: a város híres tengerparti sétánya a Corniche-öböl partján

