
ZEA & OMAN – wycieczka objazdowa



DZIEŃ 1, DUBAJ PRZYLOT 10 km  

Przylot do Dubaju (DXB), transfer do hotelu i zakwaterowanie

DZIEŃ 2, ZWIEDZANIE DUBAJU 50 km (Ś)

Drapacze chmur i wierze wiatrów. Powiew tradycji i nowoczesności

DZIEŃ 3, DUBAJ – HATTA - NIZWA 400 km (Ś, O)

Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO: twierdza Bahla i zamek Jabrin

DZIEŃ 4, NIZWA – BIDIYAH 250 km (Ś, K)

Średniowieczna stolica Omanu.

Pustynna przygoda i zapierające dech w piersi Wadis

DZIEŃ 5,  BIDIYAH – SUR – RAS AL JANZ 350 km (Ś)

Malownicze wioski, tradycyjne rzemiosło i dziewicza przyroda

Obserwowanie zielonych żółwi

DZIEŃ  6,  SUR – MUSCAT 230 km (Ś, O)

Wadis, białe plaże i wapienna jaskinia Binnah

DZIEŃ 7, MUSCAT 50 km (S)

Fascynująca stolica Omanu

DZIEŃ 8, MUSCAT – NAKHAL - SOHAR - AL AIN 350 km (Ś)

Miasto portowe i miejsce narodzin Sindbada Żeglarza

DZIEŃ  9 AL AIN – Dubaj  190 km (Ś)

Al Ain, miasto ogrodów i jego lokalny urok 

DZIEŃ 10, DUBAJ (Ś)

Relaks, zakupy dzień na własną rękę

DZIEŃ  11, DUBAJ WYLOT 10 km (Ś)

Wykwaterowanie i transfer na lotnisku

Program
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Główne atrakcje

• Przywitanie na lotnisku

• Transfer do hotelu

• Nocleg w Dubaju

Marhaba!

Odkryj dwa fascynujące państwa Zatoki 

Perskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie

i jego legendarne drapacze chmur oraz 

malowniczy Oman z zapierającymi dech

w piersiach krajobrazami. Mieszanka 

nowoczesności i tradycji czeka na Ciebie!

DZIEŃ 1, PRZYLOT
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Główne atrakcje

• Muzeum Dubajskie

• Targ złota i przypraw

• Burj Khalifa (124. piętro)

• Centrum handlowe Dubai Mall 

• Pokaz tańczących fontann 

• Nocleg w Dubaju

Drapacze chmur i wieże wiatrów

Poznaj tętniącą życiem metropolię i jej 

niepowtarzalną panoramę. Odkryj 

zabytkowy Dubaj i obserwuj kontrast między 

przeszłością i teraźniejszością. Punktem 

kulminacyjnym dnia jest wizyta w 

najwyższym budynku świata, Burj Khalifa

oraz pokaz tańczących fontann.

DZIEŃ 2, DUBAJ



Główne atrakcje

• Zamek Jabrin

• Twierdza Bahla

• Nocleg w Nizwa

Światowe Dziedzictwo Kultury

Odwiedź fortyfikacje Jabrin i Bahla, które 

znajdują się na liście Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO. W trakcie 

podroży do średniowiecznej stolicy Nizwa 

podziwiaj spektakularne widoki i krajobrazy 

Omanu.

DZIEŃ 3, DUBAJ – NIZWA    



Główne atrakcje

• Twierdza Nizwa

• Nizwa souk - bazar

• Safari po pustyni Wahiba Sands

• Grill na kolację

• Nocleg w namiotach na pustyni

Średniowieczna stolica i pustynia

Odwiedź souk Nizwa, który słynie 

z szerokiego wyboru lokalnych towarów 

i słynnych srebrnych khanjars (tradycyjny 

sztylet). Poznaj imponującą pustynię Wahiba

Sands i jej ogromne sięgające 100 m 

wysokości wydmy. Wieczorem czeka na 

ciebie grill w  beduińskim obozowisku.

DZIEŃ 4, NIZWA – BIDYAH     



Główne atrakcje

• Oaza Wadi Bani Khalid

• Miasto Sur 

• Stocznia lodzi Dhow

• Oglądanie żółwi w Ras al Jinz

• Nocleg w Sur

Rzemiosło i zielone żółwie

Zacznij dzień od kąpieli w turkusowych 

wodach Wadi Bani Khalid. Zwiedź miasto

Sur i stocznię łodzi dhow, które były 

używane już 2 wieki temu w podróżach 

handlowych. Wieczorem odwiedź plażę Ras 

al Jinz, która słynie z dużych skupisk 

lęgowych zielonych żółwi. 

DZIEŃ 5, BIDYAH – SUR – RAS AL JINZ       



Główne atrakcje

• Wawoz Wadi Tiwi

• Plaza w Fins

• Krater Bimmah Sinkhole

• Nocleg w Muscat (Maskacie)

Północno-wschodni Oman

Wykąp się na pięknej białej plaży w Fins. 

W drodze do Muscat podziwiaj turkusową

wapienną jaskinę Bimmah Sinkhole, znaną

ze swojej imponującej wielkości.

DZIEŃ 6, SUR – MUSCAT      



Główne atrakcje

• Meczet Sultana Qaboos

• Stary Muscat

• Muzeum Bait Al Zubair

• Muttrah Souk

• Nocleg w Muscat

Stolica Sułtanatu Omanu

Odkryj Muscat z mieszanką 

średniowiecznej, tradycyjnej i nowoczesnej 

architektury i odwiedzić imponujący Meczet 

Sułtana Qaboos. Wybierz się na zakupy do 

zabytkowej dzielnicy handlowej 

i pospaceruj po labiryntach bazaru Muttrah.

DZIEŃ 7, MUSCAT      



Główne atrakcje

• Twierdza Nakhal

• Zwiedzanie Sohar i przerwa

na obiad

• Nocleg w Al Ain (ZEA)

Żegnaj Oman

Odwiedź Nakhal i zwiedź jedną z 

najwspanialszych fortyfikacji Omanu. 

Poznaj miejsce urodzenia Sindbada 

Żeglarza. Po przerwie na lunch w Sohar

kontynuujemy podróż w kierunku 

Emiratów.

DZIEŃ 8, MUSCAT – NAKHAL – SOHAR – AL AIN



Główne atrakcje

• Muzeum Al Ain

• Park Archeologiczny Hili 

• Nocleg w Dubaju

Miasto ogrodów

Odkryj Al Ain, miasto ogrodów, znane jako 

miejsce urodzenia Szejka Zayeda bin 

Sultan Al Nahyana, pierwszego 

prezydenta ZEA. Dowiedz się więcej na 

temat jego historii podczas wizyty w 

najstarszym muzeum Al Ain.

DZIEŃ 9, AL AIN – DUBAJ
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Główne atrakcje

• Relaks

• Zakupy

• Plażowanie

• Nocleg w Dubaju

Dzień wolny

Odkryj Dubaj na własną rękę: zrelaksuj się 

na plaży lub poszukaj souvenirów w jednym 

z dubajskich centrów handlowych. Miłej

zabawy!

DZIEŃ 10, DUBAJ
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Główne atrakcje

• Śniadanie i wykwaterowanie

• Transfer na lotnisko

Do widzenia

Dziś twoja podróż dobiega końca. Po 

wykwaterowaniu z hotelu kierowca zawiezie 

cię na lotnisko lub do hotelu w Dubaju, w 

którym kontynuujesz swój pobyt. Dla innych 

regionów proponujemy transfer za dopłatą. 

Życzymy przyjemnego lotu lub udanego

pobytu w Emiratach! 

DZIEŃ 11, WYLOT



 8 noclegów w 4* hotelach (1 nocleg w 3* hotelu, 1 nocleg w 1000 Night Camp (lokalna 

kategoria)

 Wyżywienie wg. programu: Ś = śniadanie (10x), O = obiad (2x), K = kolacja (1x)

 Wszystkie transfery wymienione w programie klimatyzowanym autokarem, minibusem

 Zwiedzanie Dubaju z biletem wstępu do Burj Khalifa (124 piętro)

 Zwiedzanie Nizwy, Sur, Muscat, Sohar, Al Ain

 2 butelki wody mineralnej (0,5 l) na osobę/dzień podczas zwiedzania 

 Opiekę polskojęzycznego przewodnika oraz polskojęzycznego przedstawiciela stopovertrips

Świadczenia



 Minimalna liczba uczestników: 4 osoby. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób. 

W przypadku specjalnego zamówienia możemy zorganizować wycieczkę do 40 osób   

 Doba hotelowa rozpoczyna się o 15:00, a kończy o 12:00 

 Od 31.03.2014 r. Emirat Dubaj wprowadził specjalną taksę klimatyczną tzw. „Tourism Dirham”. 

Opłatę za pokój/noc jest pobierana od wszystkich gości hotelowych przebywających w 

Emiracie Dubaj. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od kategorii hotelu – hotele 3* (10 

AED za pokój/noc), hotele 4* (15 AED za pokój/ noc), hotele od 5*wzwyż (20 AED za pokój/ 

noc). Opłatę ta nie jest wliczona w cenę wycieczki objazdowej i należy opłacić ją przy 

wykwaterowaniu z hotelu

 Program jest ramowy. Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub 

odwróceniu. Zastrzegamy sobie prawo zmiany poszczególnych punktów programu lub ich 

anulowanie w przypadku, gdy jest ono podyktowane silą wyższą

 Zmiany rezerwacji lub anulacja zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi

Ogólne Informacje



Jesteś zainteresowany? 
Zapytaj o więcej informacji: info@stopovertrips.com

mailto:info@stopovertrips.com

