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1.1. Zwiedzanie tradycyjnego Dubaju 
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OPIS WYCIECZKI
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie historycznego Dubaju. Odkryjemy najstarsze dzielnice miasta i będziemy 

podziwiać iskrzącą grę pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Zatrzymamy się przed najpiękniejszym meczetem 

Dubaju – „Meczetem Jumeirah“ i odwiedzimy dzielnicę Bastakiya z jej słynnymi zabudowaniami, tzw. „wieżami 

wiatrów“ (wind towers). Stamtąd szlak poprowadzi nas do ponad 150-letniej twierdzy al Fahidi, mieszczącej 

Muzeum Dubajskie, które przybliży historię Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Taksówka wodna, Abra, przeprawi 

Państwa przez dopływ "Creek" w świat handlowej części Dubaju. Przespacerujemy się po przepełnionym 

zapachami targu przypraw oraz lśniącym od sprzedawanych wyrobów ze złota - słynnym targowisku „Gold Souk“. 

Na zakończenie proponujemy wizytę w centrum handlowym „Dubai Mall“ i wjazd na platformę widokową Burj

Khalifa (124 piętro), najwyższego budynku świata. 

GŁÓWNE ATRAKCJE
❖ Meczet Jumeirah (przystanek na zdjęcie)

❖ Fortyfikacja al Fahidi i Muzeum Dubaju

❖ Przeprawa przez kanał "Creek" Abrą (wodna taksówka)

❖ „Gold Souk“ (targ złota) i targ z przyprawami

❖ Dubai Mall & Burj Khalifa (opcjonalnie)

Miejsce startu Port Rashid Dubaj, Dubaj hotele

Dzień Do uzgodnienia

Czas trwania Pół dnia; okolo 5 godz.

Transport Klimatyzowany autokar

Język/Przewodnik Polskojęzyczny licencjonowany przewodnik

To musisz wiedzieć
Dress code: wygodny strój, bluza lub coś do okrycia zalecane z powodu klimatyzacji w 

autobusie

Wliczone w cenę Transfer z/do portu/hotelu, przejazd Abrą, bilet wstępu do Muzeum Dubajskiego

Nie wliczone w cenę Bilet wstępu na Burj Khalifa – opcja dodatkowa – 34 USD

Cena
Min. 40 osob dorosłych – 35 USD za osobę 



Wodne taxi - Abra

Meczet Jumeirah (przystanek na zdjęcie) Gold Souk – targ złota

Bastakiya & Muzeum Dubajskie
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1.2. Zwiedzanie nowoczesnego Dubaju
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OPIS WYCIECZKI
Zapraszamy na przejażdżkę po nowoczesnym Dubaju. Zwiedzanie rozpoczniemy od podziwiania Burj al Arab, 7* 

hotelu, jednego z głównych symboli Dubaju (przystanek na zdjęcie) i wizyty w „Madinat Souk”, małej Wenecji 

znajdującej się w sąsiedztwie hotelu Madinat i Burj al Arab. Kolejnym punktem programu będzie sztuczna wyspa –

tzw. „Palma Jumeirah“, którą poznamy przejeżdżając kolejką naziemną monorail. Trasa oferuje doskonałe widoki 

na okoliczne rezydencje i hotele. Stacja końcowa kolejki to hotel Atlantis. Po przerwie na zrobienie zdjęć ruszamy 

do modnej dzielnicy - „Dubai Marina“, gdzie podziwiać będziemy drapacze chmur rezydencji i promenadę 

tutejszego jachtklubu. Zwiedzanie zakończymy w modnym centrum handlowym – „Dubai Mall“, gdzie znajduje się 

przepiękne akwarium i ponad 1200 sklepów. Jako opcję dodatkową proponujemy wizytę na platformie widokowej

Burj Khalifa (124 piętro), najwyższego budynku świata. Wczesnym wieczorem czeka na Państwa zapierający dech 

w piersiach pokaz tańczących fontann.  

GŁÓWNE ATRAKCJE
❖ Burj al Arab (przystanek na zdjęcie) & Madinat Souk

❖ Palma Jumeirah & kolejka monorail

❖ Hotel Atlantis (przystanek na zdjęcie)

❖ Dubai Marina (spacer)

❖ Centrum handlowe Dubai Mall & Burj Khalifa (opcjonalnie)

Miejsce startu Port Rashid Dubaj, Dubaj hotele

Dzień Do uzgodnienia

Czas trwania Pół dnia; okolo 4-5 godzin z Burj Khalifa 6 godzin

Transport Klimatyzowany autokar

Język/Przewodnik Polskojęzyczny licencjonowany przewodnik

To musisz wiedzieć Dress code: wygodny strój, bluza lub coś do okrycia zalecane z powodu klimatyzacji

Wliczone w cenę Transfer z/do portu/hotelu, bilet na monorail

Nie wliczone w cenę Bilet wstępu na Burj Khalifa – opcja dodatkowa – 34 USD za osobe

Cena Min. 40 osob dorosłych – 40 USD za osobę 



Madinat Souk Dubai Marina

MonorailBurj al Arab – przystanek na zdjęcie
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1.5. Desert Safari  
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OPIS WYCIECZKI
Poznaj pełną tajemnic pustynię w szczególny sposób! Podróż samochodem terenowym z napędem na 

cztery koła poprowadzi Cię głęboko w złotą krainę wydm, abyś mógł podziwiać arabski zachód słońca w 

pełnej krasie. W pustynnym obozowisku beduińskim poznasz arabską gościnność i tradycję. Spróbuj 

przejażdżki na wielbłądzie lub zrób sobie tatuaż z henny. Podziwiaj wspaniały wieczorny pokaz tańca 

brzucha i tancerzy Tanoura przy akompaniamencie arabskiej muzyki. W czasie odpoczynku w pustynnej 

osadzie pod gwieździstym niebem serwowane będą posiłki z grilla. Nasze pustynne safari to obowiązkowy 
punkt w programie Twojego pobytu w ZEA!

GŁÓWNE ATRAKCJE
❖ Jazda jeepami po złotych piaskach pustyni

❖ Kolacja w stylu arabskim w osadzie Beduinów

❖ Program rozrywkowy na żywo: taniec brzucha & tanoura

Miejsce startu Dubaj

Dzień Codziennie

Czas trwania Pół dnia; ca. 15.30-21.30

Transport Klimatyzowany pojazd terenowy (jeep)

Język/Przewodnik Angielski; tylko kierowca

To musisz wiedzieć
Dress code: wygodny strój, bluza lub coś do okrycia zalecane z powodu mocnej

klimatyzacji w aucie i niskich temperatur wieczorem na pustyni

Wliczone w cenę
Transfer z/do hotel, kolacja w formie bufetu, napoje orzeźwiające, przejażdżka na 

wielbłądzie, henna, fajka wodna "shisha"

Nie wliczone w cenę Napoje alkoholowe, dodatkowa oplata za asyste polskiego przewodnika – 220 USD

Cena 55 USD osoba dorosła



Sandboarding Program rozrywkowy (tancerz Tanoura)

Przejażdżka na wielbłądachBeduińskie obozowisko z kolacją
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1.8. Kolacja na arabskiej Dhow w Dubaj Marina
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OPIS WYCIECZKI
Spędź romantyczny wieczór na pokładzie tradycyjnej, arabskiej łodzi Dhow i delektuj się wspaniałą 

kolacją w czasie przejażdżki wzdłuż słynnego dubajskiego portu dla jachtów – jednego z najsłynniejszych 

miejsc miasta. Podziwiaj jasno oświetlone drapacze chmur rezydencji dubajskiej mariny i promenadę 

tutejszego jachtklubu. Punktem kulminacyjnym będzie przejażdżka w stronę wyspy Jumeirah Palme z 

widokiem na majestatyczne hotele Atlantis i Burj Al Arab. Dwie godziny zapierających dech w piersiach 
widoków zagwarantowane!

GŁÓWNE ATRAKCJE

❖ Skyline Dubaju i Marina Dubajska

❖ Romantyczny rejs arabską łodzą Dhow

❖ Kolacja w formie bufetu

Miejsce startu Dubaj

Dzień Codziennie

Czas trwania 3 godziny; ca. 19.30-22.30 (rejs 2 godziny + transfer)

Transport Klimatyzowany pojazd (minibus lub autokar)

Język/Przewodnik Angielski

To musisz wiedzieć
Na Dhow są dostępne 2 pokłady: niższy jest klimatyzowany, górny pokład jest na 

świeżym powietrzu

Wliczone w cenę
Transfer z/do hotelu/portu, kolacja w formie bufetu, napoje soft, woda, 

kawa/herbata

Nie wliczone w cenę Asysta polskiego przewodnika – 130 USD

Cena 60 USD osoba dorosła
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1.9. Bilet na Burj Khalifa
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OPIS
Zwiedź Burj Khalifa, najwyższy budynek na Ziemi. Słynny drapacz chmur jest sam w sobie atrakcją 

turystyczną na miarę światową i jednocześnie wspaniałym sercem dubajskiego śródmieścia. Daj się uwieść 

niezapomnianemu widokowi Dubaju z platformy widokowej Burj Khalifa. Platforma At the Top Burj Khalifa

znajduje się na 124 piętrze budynku, natomiast At the Top Burj Khalifa SKY to przeżycie dla zwiedzających 

łączące wizytę na 148 i 125 piętrze. Platforma widokowa Burj Khalifa jest bez wątpienia punktem 
kulminacyjnym każdej wizyty w Emiratach.

GŁÓWNE ATRAKCJE
❖ Platforma widokowa "Burj Khalifa at The Top" na 124 piętrze

lub

❖ Platforma widokowa "Burj Khalifa Sky" na 148 i 125 piętrze
❖ Spektakularna panorama Dubaju z najwyższego budynku świata

Miejsce startu Dubaj

Dzień Codziennie

Czas trwania Ca. 1 godzina; od 9:00 do 22:00 (ostatnie wejście)

Transport Nie dotyczy

Język/Przewodnik Nie dotyczy

To musisz wiedzieć Wejście do Burj Khalifa znajduje się w "Dubai Mall„. * Prime Time – o zachodzie słońca

Wliczone w cenę Bilet wstępu do Burj Khalifa

Nie wliczone w cenę Rzeczy niewymienione powyżej

Cena
34 USD - 124 piętro osoba dorosła (z wyjątkiem godzin Prime Time*)

130 USD - 148 piętro (przed zachodem słońca
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1.11. Ferarri World - bilety wstępu
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OPIS WYCIECZKI 
Odwiedź największy na świecie tematyczny park rozrywki – słynny Ferrari World, częściowo pod 

zadaszeniem w kształcie charakterystycznego logo F1. Park oferuje gościom niezwykłe przejażdżki oraz 

wirtualne tory wyścigowe. To tutaj można przejechać się najszybszą kolejką górską świata, rozwijającą 

prędkość do 240km/h. Do 100 kilometrów na godzinę ta niezwykła kolejka rozpędza się w zaledwie dwie 

sekundy. Inną ciekawą atrakcją w obiekcie „Świata Ferrari” jest maszyna G-Force, która potrafi wystrzelić 

odważnych turystów nawet na wysokość 62 metrów, gdzie odczujemy przeciążenie ok 3,8 G. Bardzo 

popularne są również liczne symulatory (dodatkowo płatne).

Alternatywnie można zakupić tzw. Combo bilet, który daje możliwość odwiedzenia dodatkowo parku Yas

Water Park. Kolejność atrakcji można zamienić. Goście posiadają jeden bilet ważny na oba parki w 

jednym dniu.

GŁÓWNE ATRAKCJE
❖ Formula Rossa - najszybszą kolejką górską świata

❖ Flying Aces
❖ Symulatory (dodatkowo płatne na miejscu)

Miejsce startu Abu Dhabi

Dzień Codziennie

Czas trwania Park czynny jest od 11:00-20:00

Transport Nie dotyczy. Dodatkowa oplata 650 USD za autokar 47 miejsc

Język/Przewodnik Nie dotyczy. Dodtkowa oplata za polskiego przewodnika 275 USD - obligatoryjna

To musisz wiedzieć Zabierz wygodny strój 

Wliczone w cenę Transfer z/do hotelu/portu, bilety do parku Ferrari

Nie wliczone w cenę Symulatory

Cena
76 USD – osoby powyżej 1.30 m wysokości / Ferrari World Brozne

81 USD – osoby powyżej 1.30 m wysokości / Ferrari World + Yas Waterpark



Yas Waterpark

Ferrari World Kolejka Formula Rossa 

Park wodny


