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Emiraty Arabskie
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STR 1

Program
8 DNI / 7 NOCY - 03-10 LISTOPAD 2021

Dzień 1 - 03.11.2021
Spotkanie uczestników z pilotem z biura Ideal Travel na lotnisku w Krakowie. Wspólna odprawa
biletowo-bagażowa. Przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i granicę celną. Wylot samolotu do Dubaju
- lot bezpośredni. Przylot do Dubaju późnym wieczorem. Odebranie bagaży i transfer do hotelu.
Zakwaterowanie późnym wieczorem. Poczęstunek w pokoju. Nocleg.

Dzień 2 - 04.11.2021
Śniadanie. Poranne spotkanie organizacyjne z pilotem. Informacje o możliwych wycieczkach
opcjonalnych. Zebranie opłat za bilety wstępów. Rozpoczęcie zwiedzania Dubaju z przewodnikiem.
Panoramiczny objazd nowszych dzielnic miasta - postój foto-stop w pobliżu słynnego hotelu Burj Al
Arab oraz w historyzującym pasażu handlowych Madinat Jumeirah, przejazd przez sztuczną wyspę
Jumeirah i foto-stop z widokiem na hotel Atlantis the Palm, przejazd w pobliżu słynnej dubajskiej
Mariny. Postój w Dubai Mall, czas wolny na lunch. Wjazd na punkt widokowy wieży Burj Khalifa podziwianie panoramy miasta. Przejazd do centrum handlowego Mall of Emirates i podziwianie
zadaszonego, sztucznego stoku narciarskiego i szusujących na nartach. Powrót do hotelu. Kolacja.
Nocleg.

Dzień 3 - 05.11.2021
Śniadanie. Dzień poświęcony na plażowanie. Plaże w Dubaju funkcjonują w ramach parków plażowych,
do których wstęp często jest symbolicznie płatny. Opłaty wstępu do wybranego parku nie zostały
wliczone w cenę programu. Ideal Travel zapewnia transfer do parku plażowego Al Mamzar. Kolacja w
hotelu.
Dla chętnych proponujemy opcjonalną wycieczkę na
Jeep Safari (ok 70 usd/os). Wycieczka obejmuje
przejazd jeepami po wydmach pustyni oraz kolację
w oazie połączoną z pokazami tańca brzucha i tańca tanura.
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8 DNI / 7 NOCY - 03-10 LISTOPAD 2021

Dzień 4 - 06.11.2021
Śniadanie. Przejazd autokarem do emiratu Abu Zabi (ok 2h). Zwiedzanie pięknego i monumentalnego
meczetu Szejka al Zayeda. Następnie przejazd do centrum miasta - wizyta w pokazowej wiosce
beduińskiej gdzie zapoznamy się ze zwyczajami i tradycjami autochtonicznej ludności Półwyspu
Arabskiego. Przejazd przez reprezentacyjną ulicę Corniche. Następnie wizyta w na targu daktyli gdzie
będziemy mieli możliwość dokonania zakupów. Przerwa na lunch. Po południu przejazd do część Jaz
Marina gdzie znajduje się słynny tor wyścigów Formuły 1 - Jaz Marina Curcuit, który zwiedzimy.
Powrót do Dubaju w godzinach popołudniowych. Nocleg. Kolacja w hotelu.

Dzień 5 - 07.11.2021
Śniadanie. Dzień wolny do dyspozycji uczestników. Możliwość plażowania lub przejazdu na zakupy.
Ideal Travel zapewnia transfer do parku plażowego Al Mamzar. Kolacja w hotelu.

Dla chętnych proponujemy opcjonalną wycieczkę na
całodniowy rejs w Omanie - okolice półwyspu Mussandam
(ok 95 usd/os | minimum 10 os). Wycieczka obejmuje rejs,
plażowanie, nurkowanie z rurkąm, lunch, przejazd autokarem
do Omanu, asystę na granicy i opiekę pilota.

Dzień 6 - 08.11.2021
Śniadanie. Drugi dzień zwiedzania Dubaju. Skupimy się na starej cześci miasta - odwiedzimy Muzeum
Historii, suk złota, suk przypraw oraz przepłyniemy tradycyjną łodzią Abra przez zatokę dubajską.
Czas wolny w starej częśći miasta - Deira. Następnie przejazd do parku Dubai Frame i wjazd na punkt
widokowy na starą część miasta na słynnej dubajskiej złotej ramie. Powrót do hotelu. Kolacja Nocleg.
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Dzień 7 - 09.11.2021
Śniadanie. Dzień wolny do dyspozycji uczestników. Możliwość kontynuowania zwiedzania Dubaju lub
przejazd na plażowanie (we własnym zakresie). Kolacja w hotelu.
Dla chętnych proponujemy opcjonalną wycieczkę
do Abu Zabi na całodniową zabawę w parku rozrywki
Ferrari World (ok 90 usd/os | minimum 10 osób).

Dzień 8 - 10.11.2021
Śniadanie

w

formie

lunch-boxów.

Wcześnie

rano

wykwaterowanie

i

przejazd

na

lotnisko

międzynarodowe w Dubaju. Wylot do Polski. Przylot około godzin południowych. Odbiór bagażu i
zakończenie program.

Informacje o przelocie:
Linie lotnicze FlyDubai
Bagaż rejestrowany 20kg
Posiłek w trakcie rejsu
Rozkład:
FZ1788 M 03NOV 3 KRKDXB HK1

1205 2045

FZ1787 M 10NOV 3 DXBKRK HK1

0735 1105

Kolejność realizacji punktów zwiedzania oraz godziny rejsów lotniczych mogą ulec zmianie.
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CENA
ŚWIADCZENIA
8 DNI / 7 NOCY - 03-10 LISTOPAD 2021

Cena - 3310 PLN/OS
Dopłata do singla + 600 PLN do ceny imprezy
Trzecia osoba na dostawce - 150 PLN od ceny imprezy

Cena zawiera
- przelot bezpośredni na trasie Kraków - Dubaj - Kraków
- zakwaterowanie w hotelu 3* w dogodnej lokalizacji w Dubaju
- śniadania x6; śniadanie w formie pakietu x1; kolacja w hotelu x6, poczęstunek w hotelu po przylocie x1
- transfery lotniskowe, 2x transfer hotel-plaża-hotel
- zwiedzanie wg programu
- opiekę polskojęzycznego pilota lecącego z grupą z Polski
- opiekę lokalnego przewodnika w trakcie wycieczek w Dubaju i Abu Zabi
- ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem COVID-19
(KL 30000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR; CP)
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
- obowiązkowa opłata na bilety wstępów i przewodników - 200 usd/os
- podatek klimatyczny w Dubaju - ok 3,5 USD / pokój / doba
- wydatki własne
- wycieczki fakultatywne
- wszelkie badania/testy na Sars-Cov-2 w przypadku ich wymagalności prawnej do odbycia podróży
- ubezpieczenie od rezygnacji
- dopłaty do pokoju jednoosobowego

Warunki wjazdu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (na dzień 24.02.2021)
- Ważny paszport - minimum jeszcze 180 dni od daty końca podroży.
- Wymagalność testu RT-PCR na koronawirusa ważnego min 72h przed wylotem
- Deklaracja zdrowia
- Aplikacja lokalizacyjna
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SPRAWDZONY
ORGANIZATOR
BIURO PODRÓŻY IDEAL TRAVEL
Dlaczego My?
-Z Twoją grupą leci nasz doświadczony pilot wycieczek, spotka się uczestnikami już na lotnisku
Okęcie i będzie prowadził grupę. W hotelu zadba o sprawne zakwaterowanie. Zorganizuje dodatkowe
atrakcje i wycieczki opcjonalne.
- Sprawdzone hotele
- Przeloty renomowanymi liniami lotniczymi z pełnym serwisem i wliczonym bagażem rejestrowanym
- Dedykowane stanowisko odprawy dla grupy
- Dedykowana strona internetowa wyjazdu z aktualizowanymi informacjami praktycznymi
- Komunikacja SMS przed wyjazdem i w jego trakcie. Dbamy aby wszyscy byli poinformowani.
- Gwarancja stałej ceny

Opiekun Klienta
Przemysław Buryan
info@idealtravel.pl
+48 506 132 100
+48 61 646 8 767

Biuro Podróży Ideal Travel ®
Poznań, ul Sielska 14 lok 1, 60-129
info@idealtravel.pl
+48 61 646 8 767
+48 505 875 473
NIP 7831713522, REGON 302740737
Konto: BGŻ BNP PARIBAS 36 2030 0045 1110 0000 0346 9050
Wpis do Ewidencji Organizatorów Turystyki nr 666
Gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 75 000 EUR wystawiona
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA.
Cała zawartość oferty, w tym teksty, grafika i logo oraz ich wybór i układ, stanowią wyłączną własność firmy IDEAL TRAVEL S.C. i są chronione przez przepisy polskiego
i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, w całości lub we fragmentach, jest zabronione.
Również przetwarzanie oferty oraz udostępnianie jej innym osobom lub firmom bez zgody IDEAL TRAVEL S.C. jest zabronione
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