
Przystanek „Yas Marina Circuit & Ferrari World“ 3 dni/2 noce



DZIEŃ 1, PRZYLOT DO ABU DHABI

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

DZIEŃ 2, YAS MARINA CIRCUIT & FERRARI WORLD (Ś)

Kulisy najnowocześniejszego na świecie kompleksu sportów motorowych toru wyścigowego

Yas Marina Circuit i odwiedziny w park rozrywki Ferrari World 

DZIEŃ 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 Abu Dhabi

Marhaba!

Odkryj stolicę Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich w zupełnie inny sposób! Odwiedź 

wyspę Yas - oazę sportów ekstremalnych       

i parków rozrywki w Abu Dhabi i przekonaj 

się sam jaką prędkość rozwija najszybszy 

rollercoaster świata!

DZIEŃ 1, PRZYLOT



Główne atrakcje

• Tor Wyścigowy Formuły 1 

- Yas Marina Circuit

• Park rozrywki Ferrari World

• Yas Mall

• Nocleg w Abu Dhabi

Stolica ZEA

Wejdź za kulisy najnowocześniejszego na 

świecie kompleksu sportów motorowych i 

odwiedź tor wyścigowy - "Yas Marina 

Circuit". Odkryj park rozrywki Ferrari World,

który oferuje ponad 20 różnych atrakcji, 

m.in. najszybszy rollercoaster na świecie. 

Czysta adrenalina!

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 toru wyścigowego Formuly 1 – Yas Marina Circuit z angielskojęzycznym 

przewodnikiem (bez transferu)

 Bilet wstępu do parku rozrywki Ferrari World 

 Opieka polskojęzycznego przedstawiciela stopovertrips.com

Świadczenia



 Pakiet można zarezerwować codziennie oprócz soboty i niedzieli

 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

 Transfer z hotelu do Yas Marina Cirucit jest we własnym zakresie

 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

