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DUBAJ – INTENSYWNY CITY BREAK

NAZWA: Emiraty Arabskie

NAZWA OFICJALNA: Zjednoczone Emiraty Arabskie 

STOLICA: Abu Dhabi

WALUTA: Dirham (AED)

JĘZYK: arabski, angielski

Szokująca rozmachem i fantazją nowoczesna architektura, bajeczne bogactwo, pustynia z piaskiem jak czyste złoto, błękitne morze, mistrzostwo 
świata w centrach handlowych: Zjednoczone Emiraty Arabskie zdecydowanie robią ogromne wrażenie. Wycieczka jest znakomitym wyborem 
dla wszystkich ciekawych tego fascynującego kraju. Emiraty to raj dla zakupoholików, a centra handlowe – Malls – to prawdziwe luksusowe 
miasta o niesłychanie bogatym wystroju, z restauracjami i barami, a nawet jeziorami i rzekami. To właśnie w „mallach” koncentruje się życie towa-
rzyskie mieszkańców ZEA i można tu podejrzeć wiele ciekawych scenek. W znakomicie zaplanowanym programie jest czas na wszystko: wizytę w 
trzech emiratach, fantastyczne zakupy, jeep safari po pustyni, oazę Al Ain, czy największy ogród kwiatowy na świecie. Warto przedłużyć wakacje 
o wypoczynek w wybranym hotelu .
Kraj rekordów Guiness’a. Naj - Dubaj !

Tel. +48 61 646 8 767
info@idealtravel.pl
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Dubaj □ Abu Dhabi  Mussandam (Oman)
P R O G R A M

Dzień 1.
Wylot z Warszawy. Przyjazd do Dubaju w godzinach wieczornych. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 2.
Całodniowe zwiedzanie Dubaju. Zobaczymy najwyższy budynek Świata – Burj Khalifę (wjedziemy na punkt widokowy), sztuczną palmę Jume-
irah z hotelem Atlantis The Palm, hotel Burj Al Arab uznawany za najbardziej ekskluzywny obiekt na Świecie. Przespacerujemy się przez pach-
nące targi starego Dubaju – targ przypraw i złota oraz zajrzymy do Muzeum historii miasta. Wieczorem powrót do hotelu. Możliwa kolacja na 
statku podczas rejsu po zatoce Dubaju (dodatkowo płatne).

Dzień 3.
Wcześnie rano wyjazd do Omanu – na półwysep Mussandam. Wejdziemy na pokład statku i udamy się w rejs wzdłuż wybrzeża. W planie nurko-
wanie, plażowanie, pływanie mniejszą łodzią, kąpiele słoneczne oraz lunch na pokładzie. Po południu powrót do Dubaju. Wieczorem, udamy się 
na wyjątkowy pokaz fontann dubajskich – największych tańczących fontann Świata. 

Dzień 4.
Całodniowa wycieczka do Abu Dhabi – stolicy Emiratów Arabskich. W planie największy meczet w państwie – meczet Szejka Al. Zayeda. Przeje-
dziemy również do skansenu beduińskiego i na modną aleje Corniche. Po południu możliwość przedłużenia pobytu w Ferrari World – słynnym 
parku rozrywki (dodatkowo płatne).

Dzień 5.
Po śniadaniu udamy się do parku plażowego – zagospodarowanego i dostosowanego miejsca do plażowania i kąpieli w morzu. Po południu – wy-
jątkowa wycieczka jeepami na pustynię. Doznamy wielu emocji podczas szaleńczej jazdy po wydmach. Wycieczkę zakończymy zachodem słońca 
i kolacją pod gwiazdami w oazie. Dodatkowo możliwość palenia fajek wodnych, podziwiania tańca tanura oraz przejażdżki na wielbłądzie. 

Dzień 6. 
Wcześnie rano wykwaterowanie z hotelu (śniadanie w formie suchego prowiantu). Wylot do Polski. Przylot do Warszawy ok. godzin południo-
wych. Zakończenie wycieczki.
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O P I S  K R A J U

WJAZD I POBYT
Obywatele polscy nie potrzebują wizy do wjazdu na terytorium Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (PZEA) jeśli udają się na okres maksymalnie obejmu-
jący 90 dni w okresie 180 dni w celach: turystycznych, kulturalnych, naukowych, wizyt u rodziny i znajomych.
Ruch bezwizowy dotyczy posiadaczy następujących ważnych dokumentów podróży: paszportu, paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego i paszportu 
specjalnego; dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Ruch bezwizowy nie obejmuje osób legitymujących się paszportami tymczasowy-
mi, a więc osoby legitymujące się paszportem tymczasowym nie zostaną wpuszczone na terytorium PZEA. Paszporty tego rodzaju honorowane są jedynie przy 
tranzycie przez PZEA lub wyjeździe z kraju. Władze PZEA nie stawiają przeszkód przy wjeździe osób z paszportami zawierającymi wizy wjazdowe Izraela lub inne 
ślady pobytu w tym kraju.

BEZPIECZEŃSTWO
ZEA należy do krajów o najniższym w świecie wskaźniku przestępczości. Przestępczość pospolita jest zjawiskiem występującym sporadycznie

UBEZPIECZENIE
Tak jak w przypadku każdej podróży zagranicznej, sugerowane jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej obejmującej okres pobytu w ZEA, pokrywającej koszty 
leczenia i transportu medycznego. Należy się upewnić, czy obejmuje ona ZEA oraz czy firma ubezpieczeniowa ma na tym terenie agenta, który w razie potrzeby 
załatwi wszystkie formalności.

ZDROWIE
Obszar PZEA jest wolny od szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane jakiekolwiek szczepienia. Woda ze wszystkich wodociągów 
miejskich pochodzi z odsalanej i uzdatnianej do picia wody morskiej. Zalecane jest spożywanie wody przegotowanej bądź mineralnej. Ze względu na przypadki 
występowania zachorowań wywołanych wirusem MERS-Cov, zaleca się, aby osoby, które powracają z krajów Półwyspu Arabskiego i u których wystąpiły objawy 
choroby układu oddechowego z gorączką i kaszlem, zgłaszały się do lekarza udzielając informacji na temat historii podróży na Półwysep Arabski, z prośbą o rozwa-
żenie diagnostyki w tym kierunku. Szczegółowe informacje dostępne na stronie WHO. W PZEA działa wiele gabinetów lekarskich oraz szpitali prywatnych. Opieka 
lekarska jest na dobrym, a często wysokim poziomie. Koszt standardowej wizyty u lekarza ogólnego wynosi ok. 300 AED, u specjalisty, w tym u stomatologa, od 
250 do 500 AED. Doba w szpitalu kosztuje ok. 1.000-1.500 AED; opłata jest uzależniona od rodzaju badań, które w tym kraju są dość kosztowne.
Na liście substancji zakazanych przy wwozie do PZEA znajdują się niektóre leki, których posiadanie i spożywanie jest legalne w innych krajach. L. W razie wątpli-
wości sugerujemy kontakt z Ambasadą PZEA w Warszawie.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Kraj ma sieć doskonałych autostrad, w nocy oświetlonych. Bez odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia nie należy na własną rękę urzą-
dzać wycieczek po pustyni.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW 
Wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy w przypadku pobytu nieprzekraczającego 30 dni. Można wówczas prowadzić samochód wypożyczony 
(niezbędne jest posiadanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia transakcji), lecz nie samochód prywatny lub służbowy. Po otrzymaniu wizy pobytowej można 
wystąpić o wydanie lokalnego prawa jazdy. Wystawia je departament zezwoleń policji drogowej każdego z emiratów na podstawie zalegalizowanego tłumaczenia 
polskiego prawa jazdy. Policja drogowa rzadko zna język angielski. W przypadku kolizji drogowej trzeba żądać sprowadzenia tłumacza.
  

CŁO
Nie istnieją ograniczenia dotyczące wwozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych 
lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej 
równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych.
Do PZEA nie można wwozić:
- materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską,
- nagrań zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu,
-  narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość). W Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest 

zero tolerancji dla wykroczeń w jakikolwiek sposób związanych z substancjami narkotycznymi, niezależnie czy są to leki zakazane, czy też narkotyki do celów 
rekreacyjnych. Podczas gdy niektóre produkty ziołowe lub naturalne takie jak: tytoń, mak, opium również w proszku, liście betelu (pieprzu żuwnego) mogą być 
legalne w innych krajach, należy mieć na uwadze, że te produkty są zakazane w PZEA. Kary za sprzedaż, przemyt, transport i posiadanie narkotyków, a także ich 
obecność we krwi są bardzo poważne.

- towarów pochodzenia izraelskiego, posiadających izraelskie logotypy lub znaki firmowe,
- gier hazardowych,
- nadajników radiowych, sprzętu do samoobrony, noży i mieczy,
-  broni, amunicji i sprzętu wojskowego - bez posiadania uprzednio uzyskanego zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Państwa Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich,
- sztucznych ogni i materiałów wybuchowych,
-  innych towarów, których import do Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich pozostaje zabroniony przez lokalne przepisy celne lub wewnętrzne przepisy 

prawne,
-  leków psychotropowych (także najbardziej rozpowszechnionych leków uspokajających czy rozkurczowych) - bez posiadania oryginalnej recepty lekarskiej (naj-

lepiej w języku angielskim lub arabskim). Zaleca się sprawdzenie listy leków na wwożenie których koniecznym jest posiadanie oryginalnej recepty lekarskiej - do-
tyczy leków o działaniu narkotycznym, psychotropowym, CDA i CDB

http://www.uae-embassy.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20carrying%20medecines%20to%20UAE.pdf
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Urząd celny Emiratu Abu Zabi zezwala na wwóz napojów alkoholowych w ilości nie przekraczającej 4 litry oraz piwa w ilości 24 puszek napoju o pojemności 355 
ml. W pozostałych emiratach (oprócz Emiratu Szardży, w którym posiadanie alkoholu jest nielegalne) dozwolony jest wwóz napojów alkoholowych w ilości nie 
przekraczającej 4 litry oraz piwa w ilości 48 puszek napoju o pojemności 355 ml.
Zaleca się ostrożność w przypadku przywożenia leków na terytorium Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ilość lekarstw nie może przekroczyć trzymie-
sięcznego przyjmowania. Wszystkie leki muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu i nie mogą być przeterminowane. Niektóre leki, które w Polsce znajdują 
się w powszechnym użyciu, mogą znajdować się na liście leków objętych ścisłą kontrolą lub zakazanych w tym kraju, a osoba, która je posiada może zostać zatrzy-
mana do postepowania wyjaśniającego. Wwóz leków o działaniu narkotycznym, psychotropowym, CDA i CDB może nastąpić w ilości maksymalnej na potrzeby 30 
dniowego normalnego użycia. Koniecznym jest posiadanie oryginalnej recepty lekarskiej oraz jej tłumaczenia na język angielski lub arabski. Kontrola celna może 
zażądać okazania tych dokumentów przy wjeździe do PZEA. Władze PZEA zalecają aby osoba, która chce wwieść lek znajdujący się na liście leków zakazanych, 
posiadała odpowiednie zaświadczenie wydane przez władze Emiratów poprzez Ambasadę Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie.
(więcej na http://www.uae-embassy.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20carrying%20medecines%20to%20UAE.pdf) 
 

PRZEPISY PRAWNE
Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich to kraj muzułmański. Źródłem prawa jest szariat (prawo religijne).
Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane. Przepisy te stosowane są również wobec ofiar gwałtu. Kobieta musi liczyć się z tym, 
że postępowanie - ze względu na społeczne uwarunkowania - może być prowadzone w sposób różniący się od standardu europejskiego, a mężczyzna będzie na 
uprzywilejowanej pozycji. Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą grzywny, deportacji, pozbawienia 
wolności oraz - w skrajnych przypadkach - karą śmierci.
Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Na liście substancji zakazanych przy wwozie do PZEA znajdują 
się niektóre leki, których posiadanie i spożywanie jest legalne w innych krajach. Listę leków można znaleźć TUTAJ >>. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt z 
Ambasadą PZEA w Warszawie.
Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu wymagane jest specjalne zezwolenie. Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach. 
Wymóg posiadania zezwolenia obowiązuje również w hotelach i klubach o ograniczonym dostępie, gdzie często serwowany jest alkohol. Picie alkoholu w miejscach 
publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu i grzywny. W niektó-
rych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i wyszynk alkoholu są w ogóle zakazane.
W okresie Ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym 
czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne.
Informacje, komentarze i opinie zamieszczane na portalach społecznościowych przez obywateli polskich, którzy przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich podlegają lokalnym przepisom prawa karnego, co w przypadku ich naruszenia może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji (m.in. wysokie kary 
pieniężne, z deportacją włącznie).

ŚWIĘTA
2 grudnia jest rocznicą proklamowania federacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich (1971 r.).
Pozostałe dni wolne są kształtowane wg kalendarza świąt muzułmańskich.

PRZYDATNE INFORMACJE
W hotelach istnieje obowiązek meldunkowy na ogólnie przyjętych zasadach.
Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. W praktyce dotyczy to przede wszystkim sektora publicznego, gdyż sektor prywatny pracuje 6 dni w tygo-
dniu, a częściowo nawet w piątek. Czas pracy: urzędów państwowych - od niedzieli do czwartku włącznie w godz. 9.00-15.00; banków - w tych samych dniach w 
godz. 8.00-15.00; centrów handlowych - codziennie w godz. 10.00-23.00.
Wiele informacji dla podróżujących można znaleźć na stronie internetowej www.uaeinteract.com/travel/
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T E R M I N Y  I  C E N Y

CENA: OK 4200 PLN/OS.

CENA ZAWIERA:

5 noclegów w hotelach**** na trasie wycieczki; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami; wyżywienie: 5 śnia-
dań, 1 kolacja, 1 lunch; przelot; przejazd autokarem; opieka pilota; ubezpieczenie KL i NW, bogaty program zwiedzania

Terminy i ceny dostępne u konsultanta Ideal Travel pod numerem telefonu 61 646 8 767 

lub pod adresem info@idealtravel.pl .

Chcesz polecieć na ten program w małej grupie, ze znajomymi lub z rodziną?

Napisz do nas: info@idealtravel.pl .

OPŁATY DODATKOWE:

Obowiązkowe opłaty na miejscu: podatek turystyczny w 
Dubaju: ok. 3 USD/pokój/noc (opłata jest pobierana przy 
zakwaterowaniu w hotelach w Dubaju), podatek klimatycz-
ny: ok. 5 USD/pokój/noc (opłata jest pobierana przy zakwa-
terowaniu w hotelach w Abu Dhabi), bilety wstępu, lokalni 
przewodnicy i napiwki: 90 USD.Wizy: nie są wymagane przy 
wyjazdach turystycznych do 90 dni; paszport musi być waż-
ny min. 6 miesięcy od daty wyjazdu. Opłaty fakultatywne: 
wstęp do Ferrari World: ok. 69 USD;  Podczas zwiedzania 
meczetów obowiązuje odpowiedni strój: kobiety - spodnie 
lub spódnica do kostek, bluzka z długim rękawem i chusta, 
kolorystyka dowolna z wyjątkiem bieli; mężczyźni - spodnie 
do kostek, bluzka zakrywająca ramiona.


