
Przystanek „Nowoczesne Abu Dhabi“ 3 dni/2 noce



DZIEŃ 1, PRZYLOT DO DUBAJU

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

DZIEŃ 4, ZWIEDZANIE NOWOCZESNEGO ABU DHABI (Ś)

Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich – nowoczesność i tradycja

DZIEŃ 5, WYLOT (Ś)

Wykwaterowanie i transfer na lotnisko

Program
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Główne atrakcje

• Powitanie na lotnisku

• Transfer do hotelu

• Czas wolny*

• Nocleg w Abu Dhabi

Marhaba!

Odkryj stolicę Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich i przeżyj jedyne w swoim rodzaju 

spotkanie tradycji z nowoczesnością. Abu 

Dhabi oferuje coś dla każdego gustu. Z 

pewnością również dla Ciebie!

DZIEŃ 1, PRZYLOT



Główne atrakcje

• Heritage Village

• Meczet Sheikha Zayeda

• „Tea Time“ w hotelu Emirates

Palace i deptak Corniche

• Tor Wyścigowy Formuły 1 

(przystanek na zdjęcie) 

• 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, wypij 

herbatkę w słynnym hotelu Emirates Palace

i oglądaj tor wyścigowy Yas Marina Circuit z 

tarasu hotelu Yas Viceroy. 

DZIEŃ 2, ZWIEDZANIE ABU DHABI
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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. Życzymy przyjemnego lotu! 

DZIEŃ 3, WYLOT



 2 noclegi w zarezerwowanej kategorii hotelowej (3*, 4* lub 5*)

 Wyżywienie wg. programu: Ś = śniadanie (2x)

 Transfer z/na lotnisko

 Zwiedzanie nowoczesnego Abu Dhabi z angielskojęzycznym przewodnikiem

 „Tea time“ w hotelu Emirates Palace (kawa lub herbata i 1 ciastko)

 Napoje orzeźwiające na tarasie hotelu Yas Viceroy z widokiem na Yas Marina Circuit

 Opieka polskojęzycznego przedstawiciela stopovertrips

Świadczenia



 Pakiet można zarezerwować, jeśli przylot jest we wtorek lub piątek

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

 Brak możliwości rezerwacji pakietu w następujących terminach: 09.11.15-12.11.15; 26.11.15-

30.11.15; 30.12.15-01.01.16; 18.01.16-21.01.16

 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

 *Możliwość rezerwacji wycieczek fakultatywnych

Ogólne Informacje



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

mailto:info@stopovertrips.com

