ZŁOTO PUSTYNI – ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Kraj, na którego terytorium jeszcze kilkadziesiąt lat temu rozciągała się wielka pustynia z
nielicznymi wioskami, jest dziś jednym z najbardziej kuszących celów dla podróżników z
całego świata. Zjednoczone Emiraty Arabskie zachwycają, a bywa, że szokują rozmachem
cechującym nowoczesną architekturę, zanurzoną w bogactwie i przepychu. Umiejętne
połączenie nowoczesności z tradycją nie pozbawia tego kraju aury tajemniczości, która czyni
go jeszcze bardziej intrygującym. Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały zaprojektowane, by
zostawić w nas niezatarte wrażenie skali i niezwykłości. Podczas naszej wyprawy zobaczymy
ultra-nowoczesny Dubaj, będący synonimem rozwoju tego kraju w ostatnich latach,
zwiedzimy stolicę administracyjną kraju Abu – Dhabi oraz emirat Sharjah, wprowadzający
nas w historię tego obszaru. Na zakończenie czeka nas leniuchowanie na piaszczystych
plażach Zatoki Arabskiej – w Ras Al Khaimah.

PROGRAM
Dzień 1 – WYLOT DO DUBAJU
Spotkanie na lotnisku w Warszawie i powitanie uczestników przez przedstawiciela Big Planet.
Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących lotu, odprawa i wylot do Dubaju. Przylot na
miejsce, powitanie grupy przez pilota i transfer do hotelu. Nocleg w Dubaju.
Dzień 2 – DUBAJ
Po śniadaniu wyruszymy na zwiedzanie Dubaju. Pierwszy dzień poświęcimy na poznanie
nowoczesnej twarzy miasta, rozpoczynając od Burji Al Arab – słynnego budynku w kształcie żagla,
zarazem jednego z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Następnie skierujemy się do Mall of
Emirates – wielkiego centrum handlowego z wkomponowanym wewnątrz sztucznym stokiem
narciarskim - i udamy się do Burj Khalifa, najwyższego budynku na świecie. Po drodze zahaczymy
o Atlantis The Palm, sztuczną wyspę w kształcie palmy, zbudowaną na wodach Zatoki Perskiej –
symbol rozmachu realizowanych w ZEA projektów architektonicznych. Wjazd na 124 piętro Burj
Khalifa, z którego rozciąga się zapierający dech w piersiach widok. Zobaczymy również pokaz
znajdujących się pod wieżowcem wielobarwnych fontann. Wieczorem udamy się w rejs po Dubai
Marina, połączony z kolacją na statku. Nocleg w Dubaju.
Dzień 3 – DUBAJ
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Dubaju. Dziś skierujemy nasze kroki w miejsca związane z
tradycją i historią. Zaczniemy od Dubai Muzeum, w którym w obrazowy sposób przedstawione
zostały historyczne etapy powstawania miasta. Następnie zobaczymy miejscowe stare miasto –
Bastakiya, cofające nas w czasie i klimacie do historii sprzed powstania ZEA. Ze starego miasta
przeprawimy się abrą – tradycyjną łodzią zbudowaną z drewna – na drugą stronę zatoki, gdzie
znajduje się targ złota i egzotycznych przypraw. Tu jedyna w swoim rodzaju możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności targowania się :). Po południu wyruszymy na pustynne safari w
okolice Dubaju, gdzie czeka nas fascynujący rajd samochodami 4x4. Na koniec dnia kolacja w
formie bufetu na pustyni z pokazem tańca brzucha i tanura. Nocleg w Dubaju.
Dzień 4 – ABU DHABI
Po śniadaniu przejazd do stolicy kraju, Abu Dhabi. Wizytę w mieście rozpoczniemy od
zwiedzenia – największego na świecie – Wielkiego Meczetu Szejka Zayeda. Następnie spacer po
Corniche Road – nadmorskim bulwarze z widokiem na wysokościowce i przystancek przy Emirates
Palace, uważanym za najbardziej luksusowy hotel na świecie. Dalej wizyta w Heritage Village, w
której zrekonstruowano historyczną wioskę oazową. Dzień zakończymy przystankiem na zdjęcie
przy parku rozrywki Ferrari World. Powrót do Dubaju. Nocleg.
Dzień 5 – SHARJAH – RAS AL KHAIMAH
Po śniadaniu i wykwaterowaniu wyjazd do Sharajh, w którym na każdym kroku napotykamy na
ślady arabskiej historii i muzułmańskiej tradycji. Zwiedzanie zaczniemy od Niebieskiego Souku –
przepięknego orientalnego budynku mieszczącego zarówno tradycyjne arabskie stragany, jak i
współczesne sklepy. Możliwość zakupu najróżniejszych artykułów, od biżuterii po perskie dywany.
Po muzeum Sharajh, które przybliży nam kulturę arabską i muzułmańską, wizyta na targu rybnym.
Stamtąd udamy się do Ras Al Khaimah, największego kurortu wypoczynkowego w ZEA – miejsca
naszego 3- dniowego wypoczynku. Nocleg.

Dzień 6 – 8 RAS AL KHAIMAH
Plażowanie na Zatoką Arabską. Piasek, woda i leniuchowanie w ośrodku All Inclusive.
Możliwość skorzystania z wielu atrakcji fakultatywnych.
Dzień 9 – RAS AL KHAIMAH – DUBAJ - WARSZAWA
Wykwaterowanie i przejazd do Dubaju. Pożegnanie grupy i przelot do Warszawy. Przylot w
godzinach wieczornych (zależnie od połączenia lotniczego).

WAŻNE INFORMACJE
INFORMACJA
Kolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może ulec zmianie
WIZY
Bezpłatna wiza dla obywateli Polski jest wystawiana na lotnisku na okres 30 dni. Wjazd do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich odbywa się na podstawie ważnego paszportu (minimum 6 miesięcy od
daty przekroczenia granicy).
POGODA
Nie jest zalecane odwiedzanie ZEA w okresie letnim (czerwiec-sierpień), gdy temperatury mogą
dochodzić do 50 stopni. Przyjemniej robi się od października. Zimą temperatura powietrza wynosi około 20
stopni.
SCZEPIENIA I CHOROBY
Nie ma obowiązku szczepień. Ze względu na odmienną florą bakteryjną, należy zachować
podstawowe zasady higieny: myć owoce przed zjedzeniem i spożywać tylko butelkowaną wodę.
JĘZYK
Językiem urzędowym jest arabski.
STREFA CZASOWA
2 godziny później w stosunku do czasu polskiego (czas letni ). Zimą – 3 godziny później.

WTYCZKI ELEKTRYCZNE
Takie jak w Anglii – potrzebny adapter.
INTERNET/TELEFON
Dostęp do Internetu powszechny hotelach. Większość hoteli oferuje darmowe Wi-Fi.
WALUTA
Walutą obowiązująca w ZEA jest Dirham (1 zł – około 1 Dirhama). Na miejscu możliwość bezproblemowej
wymiany euro i dolarów na lokalną walutę w kantorach.

RELIGIA
Dominującą religią w ZEA (~80 %) jest islam.

Cena zawiera:








bilet lotniczy na trasie Warszawa- Dubaj- Warszawa (do kwoty 1800 zł)
8 noclegów, zgodnie z programem – hotele 3*(pokoje 2-osobowe z łazienką i klimatyzacją)
opiekę polskiego przewodnika podczas wszystkich wycieczek zawartych w programie; cześć
wypoczynkowa w Ras Al Khaimah odbywa się bez udziału przewodnika
wyżywienie w formie: 4 x śniadanie(Dubaj), obiadokolację w 4 dzień(Dubaj), dwie kolację(bufet na
pustyni i podczas rejsu w Dubai Marina) oraz wyżywienie All Inclusive w hotelu w Ras Al Khaimah
bilety wstępu do wszystkich atrakcji zawartych w programie
pełen transport podczas wyprawy: klimatyzowany bus
ubezpieczenie KL – 50.000 Euro, KR – 6.000 Euro, NNW – 15.000 złotych, Bagażu – 1.000 złotych
(możliwe indywidualne rozszerzenie)

Cena nie zawiera:
 wyżywienia nieobjętego w programie
 wydatków własnych
 zwyczajowych napiwków
 dopłaty do pokoju jednoosobowego – 600 USD


atrakcji fakultatywnych w Ras Al Khaimah

