
DUBAJ 

 

 

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotniska Chopina w Warszawie. Wylot do Dubaju. Po przylocie do Dubaju przejazd 

do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.  

Dzień 2 

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie miasta: pierwsza sesja fotograficzna przed Meczetem 

Jumeirah, następnie przejazd do starej części Dubaju. Obszar Bastakia, gdzie można podziwiać 

stare domy z charakterystycznymi wieżami wiatrowymi. Wizyta w Muzeum Dubaju 

znajdującym się w forcie Al Fahidi (1787 r.), który jest najstarszym istniejącym budynkiem w 

tym mieście. Przepłynięcie Kanału Dubajskiego tradycyjną drewnianą łodzią pasażerską 

(ABRA). Wizyta na lokalnym targu przypraw i złota. Spacer po tętniących życiem alejkach, 

mistyczne aromaty wielu przypraw pobudzą nasze zmysły…Powrót do hotelu. Po południu 

czas na samodzielne spacery, zakupy. Fakultatywnie możliwość wizyty w Miracle Garden – 

największym ogrodzie na świecie, a w dodatku usytuowany na pustyni! ( otwarte od połowy 

listopada do połowy maja) oraz Global Village – jednego z największych centrów rozrywki  i 

parku kultury na świecie (restauracje, spektakle, sklepy niemal ze wszystkim…),  (otwarte od 

października do pierwszych tygodniach kwietnia) cena uzależniona od liczby uczestników. 

Fakultatywnie możliwość również wjazdu na 27 piętro wieżowca Burj Al Arab do 

usytuowanego tam baru Skyview na kawę lub herbatę – cena uzależniona od liczby 

uczestników. Nocleg.  



Dzień 3 

Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania miasta, które zaczyna się od wjazdu na 124 piętro 

aktualnie najwyższego na świecie budynku o zawrotnej wysokości 828 metrów - budynku Burj 

Khalifa. Podziwianie niesamowitej panoramy, sesje fotograficzne…Następnie przejazd na 

kolejną sesję fotograficzną pod hotel Burj Al Arab (7 gwiazdkowy) – symbol luksusu. Czas 

wolny na zakupy oraz obiad niedaleko targu Madinat Jumeirah. Przejazd drogą wzdłuż plaży 

do sztucznej wyspy Palm Jumeirah. Postój na zdjęcia przed słynnym Atlantis Hotel the Palm, 

powrót do miasta, czas wolny w centrum handlowym Dubai Mall, ( 1200 sklepów i ponad 160 

punktów gastronomicznych). Wieczorem chwila zadumy przy największej na świecie 

muzycznej fontannie. Powrót do hotelu na nocleg.        

Dzień 4 

Po śniadaniu czas wolny. Po południu safari, rajd po złotych wydmach  samochodem 

terenowym z doświadczonym kierowcą. Przystanek w obozie Beduinów, okazja do zawarcia 

globtroterskich przyjaźni. Możliwość przejażdżki na wielbłądzie. Kolacja w formie grilla, pokazy 

tradycyjnego tańca tanura oraz tańca brzucha – prawdziwie magiczny wieczór…Powrót do 

hotelu na nocleg.  

Dzień 5 

Całodzienny wyjazd na zwiedzanie stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Dhabi. 

W programie: meczet Sheikh Zayed – zwiedzanie, Pałac Al Hosn – symboliczne miejsce 

narodzin Abu Dhabi. Jest to pierwsza kamienna konstrukcja zbudowana w Abu Dhabi. 

Wystawa w pałacu przedstawia historie tego miasta oraz jego mieszkańców.  Przejazd drogą 

równoległą do morza – słynną Abu Dhabi Corniche, przystanki na pamiątkowe zdjęcia przy 

Emirates Palace (drugi najdroższy hotel otoczony ogrodami). Następnie wizyta na największym 

targu w Abu Dhabi, zakup przepysznych daktyli… . Powrót do Dubaju przez wyspę Saadiyat 

(„Wyspę Szczęścia”). Wizyta w Louvre Abu Dhabi – w tym nowoczesnym budynku mieści się 

muzeum sztuki i cywilizacji. Kontynuacja przejazdu na wyspę  Yas. Ostatni przystanek na sesję 

fotograficzną przed budynkiem parku rozrywki tzw. „Świata Ferrari” (Ferrari World). Powrót 

do hotelu. Nocleg. 

Dzień 6 

Wcześnie rano pobudka. Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. Przylot do Warszawy.  

TERMINY: 

11.01 – 16.01.2021 

08.02 – 13.02.2021 

22.03 – 27.03.2021 

12.04 – 17.04.2021 

25.10 – 30.10.2021 

08.11 – 13.11.2021 

 

 



CENA: 3 590 PLN + 595 USD 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 3590 PLN + 595 USD x kurs sprzedaży Pekao SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 

I rata) 

 

CENA ZAWIERA: 

- przelot na trasie Warszawa- Dubaj – Warszawa 

– zakwaterowanie w  hotel 4* ze śniadaniem (pokój 2 osobowy) 

- transfer lotnisko/hotel/lotnisko  

- przejazdy wewnętrzne klimatyzowanym autem 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

- opieka polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania Dubaju i Abu Dhabi 

- podatek turystyczny 

- ubezpieczenie w TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 

 

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE: 

- koszt pozostałego wyżywienia 

- opłaty za wycieczki fakultatywne 

- dopłata do pokoju 1 osobowego 220 USD 

 

UWAGA!:  

Wszyscy podróżujący muszą mieć przy sobie wydrukowany negatywny test na COVID (PCR) 

wykonany w przeciągu 96 godzin przed odlotem. Polskie laboratoria akredytowane przez 

ministerstwo zdrowia są honorowane podczas przekraczania granic zewnętrznych 

Emiratów. https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid 
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