
Zjednoczone Emiraty Arabskie – wycieczka objazdowa



DZIEŃ 1, DUBAI 10 km, 

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

DZIEŃ 2, DUBAI 30 km (Ś)

Drapacze chmur i wieże wiatrów. Powiew nowoczesności i tradycji

DZIE Ń 3, DUBAI – SHARJAH – RAS AL KHAIMAH 140 km (Ś, K)

Sharjah - stolica kulturalna regionu. Pustynne safari - „must-do“! 

DZIEŃ 4, RAS AL KHAIMAH – FUJAIRAH 130 km (Ś, K)

Wschodnie wybrzeże, przyroda i malownicze góry Hajar. Odpoczynek nad Oceanem Indyjskim

DZIEŃ 5, FUJAIRAH – AL AIN 230 km (Ś)

Al Ain, miasto ogród z lokalnym klimatem

DZIEŃ 6, Al AIN – ABU DHABI 165 km (Ś)

Abu Dhabi, stolica Emiratów i arabska tradycja

DZIEŃ 7, ABU DHABI – DUBAI 130 km (Ś)

Wyspy i ich atrakcje

DZIEŃ 8, DUBAI 10 km (Ś)

Wylot lub indywidualne przedłużenie programu  

Program
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Główne atrakcje

• Przywitanie na lotnisku

• Transfer do hotelu

• Nocleg w Dubaju

Marhaba!

Odkryj różnorodność Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich: drapacze chmur, 

sztuczne wyspy, ale także historyczne 

zabytki i lokalne obyczaje. Niezapomniane 

atrakcje z mieszanką arabskiej tradycji, 

pustynnej przyrody i nowoczesnej 

architektury czekają 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



Your new partner in commercial excellence5

Główne atrakcje

• „Central Souk“ (lokalny bazar)

• Dom Bait Al Naboodah

i dzielnica kulturalnego

dziedzictwa w Sharjah

• Pustynne safari z programem 

rozrywkowym

• Nocleg w Ras al Khaimah

DAY 2

Stolica kultury i magiczna pustynia

Poznaj Sharjah, stolicę arabskiej kultury z 

jej słynnymi zabytkami i muzeami. Po 

południu czeka Cię niezapomniana 

przygoda – ekscytująca jazda po ruchomych 

wydmach, magiczne show z tańcem 

brzucha i kolacja pod gwiaździstym niebem.

DZIEŃ 3, DUBAI – SHARJAH – RAS AL KHAIMAH
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Główne atrakcje

• Meczet Al Badiyah

• Wioska Dibba

• Kąpiel w Oceanie Indyjskim

• Kolacja w hotelu

• Nocleg w Fujairah

Naturalne piękno wschodniego wybrzeża

Poznaj księżycowe krajobrazy pasma 

górskiego Hajar i odwiedzić najmniejszy i 

najstarszy meczet w Emiratach – meczet Al 

Badiyah. Odkryj malowniczą wioskę rybacką 

Dibba, a po południu zrelaksuj się nad 

brzegiem Oceanu Indyjskiego.

DZIEŃ 4, RAS AL KHAIMAH – FUJAIRAH
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Główne atrakcje

• Muzeum w Al Ain

• Park Archeologiczny Hili 

• Nocleg w Al Ain

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 5, FUJAIRAH – AL AIN 



Główne atrakcje

• Meczet Szejka Zayeda

• Punkt widokowy w hotelu

Jumeirah Etihad Towers

• Heritage Village

• Nocleg w Abu Dhabi

Stolica ZEA

Odkryj Abu Dhabi, stolicę Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich, która doskonałe łączy 

nowoczesność z tradycją. Podziwiaj ósmy

największy meczet na świecie i jego 

niesamowite żyrandole z kryształami 

Swarovskiego.

DZIEŃ 6, AL AIN – ABU DHABI
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Główne atrakcje

• Wyspa Yas i Marina Circuit

(przystanek na zdjęcie)

• Palma Jumeirah

• Bazar Madinat Souk

• Hotel Burj Al Arab (przystanek 

na zdjęcie)

• Nocleg w Dubaju 

Wyspy i ich atrakcje

Odwiedź Wyspę Yas i podziwiaj jej atrakcje: 

słynny tor wyścigowy Formuły 1 – Marina 

Circuit i park rozrywki – Ferrari World. W 

Dubaju zrób zdjęcie przy słynnym hotelu

Atlantis znajdującym się na Palmie Jumeirah. 

7* hotel Burj Al Arab najlepiej sfotografuj

spacerując po souku Madinat.

DZIEŃ 7, ABU DHABI – DUBAI 



10

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 8, WYLOT



 7 noclegów w 4* hotelach (lokalna kategoria)

 Wyżywienie wg. programu: Ś = śniadanie (7x), K = kolacja (2x)

 Wszystkie transfery wymienione w programie klimatyzowanym autokarem, minibusem lub 

jeepem (safari)

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

 Pustynne safari łącznie z napojami orzeźwiającymi

 Zwiedzanie wschodniego wybrzeża

 Zwiedzanie Al Ain

 Zwiedzanie Abu Dhabi z biletem wstępu na platformę widokową w hotelu Jumeirah Etiahd

Towers łącznie z napojami orzeźwiającymi

 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

