
Przystanek „Pustynna Przygoda“ 3-dni/2-noce



DZIEŃ 1, PRZYLOT DO DUBAJU / ABU DHABI

Przylot, transfer do hotelu Bab al Shams Desert Resort & Spa

DZIEŃ 2, PUSTYNNA PRZYGODA (Ś)

Skorzystaj z obsługi na światowym poziomie w obiekcie Bab Al Shams Desert Resort & Spa 

usytuowanym wśród wydm na obrzeżach Dubaju oferującym zapierające dech w piersiach 

widoki na magiczną pustynię. Na miejscu bogata oferta możliwości atrakcyjnego spędzania 

czasu wolnego.

TAG 3, WYLOT (Ś)

Wykwaterowanie i transfer na lotnisko

Program
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Główne atrakcje

• Powitanie na lotnisku

• Transfer do hotelu

• Czas wolny

• Nocleg w hotelu na pustyni

„Bab al Shams“

Witamy w Bab al Shams!

Poznaj arabską gościnność w samym sercu 

pustyni! Pięciogwiazdkowy ośrodek Bab al 

Shams Desert Resort & Spa stylizowany 

jest na tradycyjny fort arabski. Wspaniałe 

miejsce na przystanek w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich z dala, a jednak 

nieopodal ruchliwych metropolii. Pokochasz 

to miejsce!

DZIEŃ 1, PRZYLOT
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Główne atrakcje

• Odpoczynek przy basenie

• Pustynne atrakcje

• Jeep Safari*

• Przejażdżka na wielbłądach 

• Nocleg w hotelu na pustyni

„Bab al Shams“

Pełen odpoczynek!

Spędź dzień na basenie, z którego roztacza 

się spektakularny widok na pustynię albo 

wybierz się na wycieczkę po pustyni 

jeepem, konno lub na wielbłądzie. Hotel 

oferuje wiele atrakcji* dla miłośników 

aktywnego sposobu spędzania wolnego 

czasu.

*Atrakcje/zajęcia oferowane przez hotel; nie są

wliczone w cenę pakietu

DZIEŃ 2, PUSTYNNA PRZYGODA
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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 5* hotelu Bab al Shams Desert Resort & Spa

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

 Bezpłatna obiadokolacja w przypadku rezerwacji dokonywanych na 60 dni przed przyjazdem

 Transfer z/na lotnisko w Dubaju lub Abu Dhabi

 Opieka polskojęzycznego przedstawiciela stopovertrips.com

Świadczenia



 Pakiet można zarezerwować codziennie oprócz środy i czwartku

 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

