
Przystanek „Nowoczesny Dubaj“ 4 dni/3 noce



DZIEŃ 1, PRZYLOT DO DUBAJU

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

DZIEŃ 2, NOWOCZESNY DUBAJ & BURJ KHALIFA (Ś)

Architektoniczne cuda Dubaju: Burj Khalifa, Palma Jumeirah, Hotel Burj al Arab i rejs łodzią 

dhow w Dubajskiej Marinie

DZIEŃ 3, MAGICZNA PUSTYNIA I SZALONA JAZDA JEEPEM  (Ś, K)

Do południa: czas wolny lub program fakultatywny

Po południu: Pustynne safari z kolacją i programem rozrywkowym

DZIEŃ 4, WYLOT (Ś)

Wykwaterowanie i transfer na lotnisko

Program
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Główne atrakcje

• Powitanie na lotnisku

• Transfer do hotelu

• Czas wolny*

• Nocleg w Dubaju

Marhaba!

Odkryj różnorodność Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich: drapacze chmur, 

sztuczne wyspy, ale także historyczne 

zabytki i lokalne obyczaje. Fascynująca 

mieszanka nowoczesności i tradycji czekają 

na Ciebie!

DZIEŃ 1, PRZYLOT
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Główne atrakcje

• Burj Khalifa (124. piętro)

• Centrum handlowe Dubai Mall 

• Pokaz tańczących fontann 

• Palma Jumeirah

• Hotel Burj Al Arab i Atlantis 

(przystanek na zdjęcie)

• Nocleg w Dubaju

Drapacze chmur i luksusowe hotele

Poznaj tętniącą życiem metropolię i jej 

niepowtarzalną panoramę. Zatrzymaj się 

przy luksusowym hotelu Burj al Arab i 

podziwiaj drapacze chmur w Dubajskiej

Marinie. Punktem kulminacyjnym dnia jest 

wizyta w najwyższym budynku świata, Burj

Khalifa oraz pokaz tańczących fontann. 

DZIEŃ 2, NOWOCZESNY DUBAJ & BURJ KHALIFA
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Główne atrakcje

• Jazda jeepami po złotych 

piaskach pustyni

• Kolacja w stylu arabskim w 

osadzie Beduinów

• Program rozrywkowy na żywo: 

taniec brzucha & tanoura

• Nocleg w Dubaju

Klasyk - must do!

Pustynne safari to klasyk i must-do dla  

każdego odwiedzającego Półwysep Arabski. 

Ekscytująca jazda po ruchomych wydmach, 

magiczne show z tańcem brzucha i kolacja   

pod gwiaździstym niebem. Pustynne safari 

to obowiązkowy punkt w programie Twojego 

urlopu!

DZIEŃ 3, PUSTYNNE SAFARI
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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 4, WYLOT



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

 Wyżywienie wg. programu: Ś = śniadanie (3x), K = kolacja (1x)

 Transfer z/na lotnisko

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

niemieckojęzycznym przewodnikiem

 30 minutowy rejs tradycyjną łodzią dhow w Dubajskiej Marinie z napojami orzeźwiającymi

 Pustynne safari z grillem i napojami

 Opieka polskojęzycznego przedstawiciela stopovertrips

Świadczenia



 Pakiet Pakiet można zarezerwować, jeśli przylot wypada w poniedziałek, środę lub sobotę

 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 pakietu 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

 *Możliwość rezerwacji wycieczek fakultatywnych

Ogólne Informacje



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

mailto:info@stopovertrips.com

