KRAJ
BAZWA
2015 TERMINY
GWARANTOWANE

EMIRATY ARABSKIE
EMIRATY W PIGUŁCE
WG TABELKI
OD MIN. 2 OSÓB

Ramowy program wycieczki
Dzień 1:
Warszawa - DUBAJ
Przelot
do Dubaju. Powitanie na lotnisku. Transfer do hotelu 4* np. Towers Rotana,
Zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 2:
DUBAJ
Śniadanie w hotelu. Półdniowe zwiedzanie Dubaju, w programie m.inn.: najstarsza dzielnica
Bastakyia, muzeum Dubaju w fortecy Al-Fahidi. Przepłynięcie abrą - wodną taksówką na drugą
stronę Creeku urzekający targ z przyprawami (Spice souq) oraz kuszący wspaniałymi klejnotami
Gold Souq. Przystanek na zdjęcia przy Wielkim Meczecie Jumeirah, kolejne zdjęcia na tle słynnego
hotelu Burj Al. Arab, następny foto-stop przy hotelu Atlantis i sztucznej wyspie Palm Jumeirah.
Lunch na mieście. Powrót do hotelu Wieczorem udamy się na połączony z kolacją rejs tradycyjną
arabską łodzią zwaną dhow.. Nocleg w Dubaju.
Dzień 3:
DUBAJ
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na „shopping Tour” do Dubai Mall ale w drodze musimy koniecznie
zobaczyć najwyższy budynek świata (828 m) BURJ KHALIFA , wjazd do obserwatorium At The Top,
skąd podziwiamy panoramę metropolii. Wizyta w Dubai Mall - współczesnej wersji arabskich souk,
gdzie można kupić praktycznie wszystko. Czas wolny na zakupy. Lunch na terenie Dubai Mall. Po
południu – pustynne Safari 4x4, postoje zdjęciowe; ekscytująca jazda po wydmach pustyni;
podziwianie wspaniałego zachodu słońca. Kolacja BBQ przy akompaniamencie arabskiej muzyki.
Powrót do hotelu późnym wieczorem.
Dzień 4:
DUBAI – ABU DHABI – DUBAI
Śniadanie w hotelu. Całodniowa wycieczka do stolicy Emiratów Arabskich - Abu Dhabi. Port Jebel
Ali stanowiący bramę wjazdową do Abu Dhabi. Następnie zobaczymy trzeci co do wielkości na
świecie meczet Szejka Zayeda, wybudowany w całości z marmuru. Tradycyjna wioska Heritage
Village i obiad w restauracji lokalnej. Po lunchu – Przejazd na wyspę Saadiyat, gdzie buduje się kopia
Luwru i Muzeum Guggenheima. Na koniec przejazd na Wyspę Yas, gdzie znajduje się największy na
świecie zadaszony park rozrywki - Ferrari World, oraz tor wyścigów Formuły 1, gdzie corocznie
odbywa się Grand Prix. Po południu powrót do Dubaju, kolacja i nocleg.
Dzień 5:
DUBAI – SHARJAH
Po śniadaniu wyjazd do Emiratu Sharjah, kulturalnej stolicy Emiratów, zwanej "Perłą Zatoki". Jest to
najbardziej tradycyjnym emiratem, gdzie ściśle przestrzega się prawa islamskiego. . Odwiedzimy
tam, pierwsze w kraju, Muzeum Cywilizacji Islamskiej. Odwiedzimy dwa słynne rynki tzw. souki: Al
Arsa i Al Markazi, znane z dywanów, biżuterii i rękodzieła. Czas wolny na zwiedzanie i zakupy.
Przejazd z Sharjah do hotelu Fujairah Rotana. Zakwaterowanie w formule „All inclusive”, lunch,
kolacja, nocleg.
Dzień 6-7:

FUJAIRAH Wypoczynek w hotelu, „All inclusive”.

Dzień 8:

DUBAI - WARSZAWA
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Rano – transfer na lotnisko. Odlot do Warszawy.

Wyjazdy indywidualne minimum 2 osoby 2015
Daty wyjazdów
SOBOTY
Maj:
Czerwiec:
Lipiec:
Sierpień:
Wrzesień:
Październik:
Lisotpad:
Grudzień

6 i 20
3 i 17
1, 15 i 30
12
2, 16 i 30
14 i 28
18
2 i 16

W pokoju
dwuosobowym

Cena za osobę w PLN
Osoba w pokoju
Dziecko 2-12 lat
jednoosobowym
na dostawce

4230

5550

3150

4670

6300

3150

5150

6780

3490

W terminach 1 i 8 kwietnia opłata dodatkowa: 459 PLN/osoba w pokoju dwuosobowym i
918PLN/ osoba w pokoju jednoosobowym.

Ceny obejmują: zakwaterowanie 7 noclegów na miejscu, wyżywienie wg programu,
transfery, opiekę miejscowego przewodnika angielskojęzycznego, przejażdżkę taksówką
wodną, wjazd na Burj Khalifa, rejs łodzią dhow, pustynne safari. wypoczynek w Fujairach
(All inclusive); ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna. Podróż odbywa się w
towarzystwie turystów z różnych krajów, przewodnik – język angielski.
Dodatkowo płatne:
1/ PRZELOT samolotem + opłata serwisowa 100 zl od biletu – płatne w biurze podróży, lub
wykupiony samodzielnie przez Klienta ze strony www.businsessleisure.com.pl w zakładce
„bilety lotnicze”. Możliwe połączenia : bezpośrednie – Emirates. z przesiadką: Swiss, Qatar,
Llufthansa, Turkish Airlines
2/ Obowiązkowe opłaty klimatyczne w hotelach:
- hotele 5* 20 AED (ok. 5,5 USD) za pokój za noc
- hotele 4* 15 AED (ok. 4,5 USD) za pokój za noc
3/ Zwyczajowe napiwki dla kierowców, przewodników - 3-5 USD dziennie od osoby
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HOTEL
WYŻYWIENIE

FUJAIRAH ROTANA *****
Formuła „All Inclusive”

Położenie: Hotel idealnie zlokalizowany na wschodnim wybrzeżu Emiratów, pomiędzy Oceanem
Indyjskim a górami Hajar. Rotana Fujairah to wysokiej klasy 5* hotel położony tuż przy prywatnej,
piaszczystej plaży w otoczeniu tropikalnej roślinności. Odległość od lotniska w Dubaju wynosi 140
km natomiast od lotniska Fujairah 45 km.
Opis hotelu: Luksusowy, pięciogwiazdkowy, obiekt należący do renomowanej sieci Rotana, oddany
do użytku w kwietniu 2007 r., łącznie 250 pokojów i suitów, restauracja Mozaique, bar Tabu z
rozrywkami muzycznymi, restauracja Waves przy plaży z możliwością zamówienia posiłku na plażę,
bar Tropicana przy basenie, kawiarnia Al Falaj w holu, sklep z upominkami, fryzjer i salon urody,
centrum biznesowe, możliwość wymiany walut w recepcji, room-service.
Pokoje: Hotel oferuje 250 przestronnych pokoi o powierzchni 38 m2. Wszystkie urządzone w
kolonialnym stylu pokoje zlokalizowane są w budynku głównym lub bocznych i posiadają
klimatyzację, łazienkę z prysznicem i suszarką, balkon lub taras z widokiem na ocean, a także telefon,
tv sat, dostęp do internetu (płatny) oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. W pokojach również
bezpłatny sejf oraz płatny mini bar uzupełniany codziennie.
Wyżywienie: Hotel oferuje śniadania oraz kolacje serwowane w formie bufetu. Ponadto kolacji
podawane są bezpłatnie napoje bezalkoholowe oraz 1 szklanka wina lub piwa do posiłków.
Plaża: Prywatna, piaszczysta, łagodne zejście, przy hotelu, zagospodarowana, parasole, leżaki.
Sport i rozrywka: Basen z kontrolowaną temperaturą wody, Centrum Morskie oferujące bezpłatne
korzystanie ze sportów wodnych: narty wodne, snorkeling, rowery wodne, siatkówka plażowa, 2
korty tenisowe, 2 korty do sqasha, klub dla dzieci do lat 12. Na terenie hotelu znajduje się dobrze
wyposażone centrum nurkowe (za dopłatą).
Strona:www.rotana.com/rotanahotelandresorts/unitedarabemirates/fujairah/fujairahrotanaresort
andspaalaqahbeach
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