
ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

DUBAJ - SHARJAH - AJMAN - ABU DHABI - MUSSANDAM (OMAN) - FERRARI WORLD



DZIEŃ 1. 
Warszawa - Dubaj. Wylot z lotniska Chopina w Warszawie. Wieczorny przylot do Dubaju. Transfer do hotelu, zakwaterowanie.

DZIEŃ 2. 
Dubaj. Po śniadaniu zwiedzanie Dubaju - stolicy handlu, symbolu arabskiego sukcesu. Dubaj jest miastem, które harmonijnie łączy 
tradycję z nowoczesnością. Wycieczkę rozpoczynamy od przystanku przy słynnym hotelu Burj Al Arab. Następnie przejazd wzdłuż 
nadziemnej kolei Zabeel, do usytuowanej na wschodnim wybrzeżu dzielnicy Burj Dubaj gdzie zobaczymy zespół budowli wzniesionych 
na początku XX stulecia przez irańskich kupców - Bastakiję, gdzie znajdują się „wieże wiatru”. Kolejny punkt programu to Fort Fahidi, 
uznawany za najstarszy budynek w Dubaju (zamknięty w piątki). Obecnie mieści się tu Muzeum Historii. Przepłyniemy Dubai Creek 
wodną taksówką i odwiedzimy targ przypraw i słynny gold souk - największy na świecie rynek złota. Na zakończenie przejedziemy 
wzdłuż plaży Jumeirah w pobliżu sławnej Wyspy Palmy, na rynek Souq Madinat Jumeirah. Następnie wizyta w centrum handlowym 
Mall of Emirates z widokiem na stok narciarski Ski Dubai. Dubai Mall - największe centrum handlowe świata i wizyta w Burj Dubai (Burj 
Khalifa) - najwyższym budynku świata, z którego rozciąga się oszałamiający widok na okolicę. W trakcie zwiedzania lunch. Powrót do 
hotelu i nocleg, kolacja.

DZIEŃ 3. 
Dubaj - Sharjah - Ajman - Dubaj. Po śniadaniu wyjazd do sąsiadujących z Dubajem emiratów Sharjah i Ajman. Przejazd przez tzw. Plac 
Kultury, Muzeum Ajman w Forcie Szejków , przejazd reprezentacyjną Aleją Corniche, dzielnica Pałacowa, przystań, dzielnica dziedzictwa 
i niebieski bazar z czasem wolnym na zakupy. 
Lunch.          Po południu Desert Safari - wyjazd 
w kierunku Hatta i Omanu. Wjazd na bezkresną 
pustynię i szaleńcza (ale w pełni bezpieczna) jazda 
samochodami terenowymi po piaszczystych 
wydmach. Na zakończenie zatrzymamy się na 
farmie wielbłądów, żeby zobaczyć z bliska te 
„pustynne okręty”. O zachodzie słońca postój 
na sesje fotograficzną. Następnie dotrzemy 
do obozowiska na pustyni, gdzie zostaniemy 
przywitani w stylu arabskim - lokalną kawą. 
Następnie kolacja - orientalny bufet i barbecue 
(sałatki, specjały kuchni arabskiej, napoje 
bezalkoholowe w cenie, dodatkowo płatne napoje 
alkoholowe i fajka wodna - shisha). Dla chętnych 
„tatuaże” z henny i przejażdżka na wielbłądzie. 
Po kolacji przejazd do Dubaju i nocleg.
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DZIEŃ 4. 
Dubaj - Abu Dhabi - Dubaj. Po śniadaniu przejazd przez Jebel Ali - 
największy obszar przemysłowy w Emiratach, do Abu Dhabi - stolicy 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To ultra nowoczesne miasto jest 
położone na wyspie. Szczyci się dużą liczbą nowoczesnych drapaczy 
chmur, ale również ogrodów i parków. Dzięki temu jest uważane za 
najbardziej zielone miasto regionu. Trudno uwierzyć, że jeszcze 50 lat 
temu był tu tylko fort i wioska ocieniona kilkoma palmami! Wycieczkę 
zaczniemy od zwiedzania w majestatycznym Wielkim Meczecie 
- największym na świecie, następnie przejazd obok najbardziej 
luksusowego hotelu Emirates Palace. Po lunchu przejazd do historycznej 
wioski upamiętniającej dawny styl życia miejscowych Arabów. Przejazd 
na wyspę Saadiyat, gdzie buduje się kopia Luwru i Muzeum Guggenheima. 
Na koniec przejazd na Wyspę Yas, gdzie znajduje się największy na 
świecie zadaszony park rozrywki - Ferrari World, oraz tor wyścigów 
Formuły 1, gdzie corocznie odbywa się Grand Prix. Po południu powrót 
do Dubaju i nocleg, kolacja.

DZIEŃ 5. 
Dubai - Musandam (Oman) - Dubaj. Po śniadaniu wycieczka 
w okolice Półwyspu Musandam w Omanie (wizy nie są 
wymagane). Wcześnie rano wyjeżdżamy z hotelu i kierujemy 
się na północ, trasą wśród malowniczego górskiego krajobrazu, 
do granicy między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 
a Omanem. W porcie rybackim Dibba zaokrętujemy się na 
rejs, podczas którego będziemy mogli podziwiać rozsiane po 
wybrzeżu kamienne domy, wioski rybackie (m. in. wioskę i plażę 
Haffa) oraz malownicze skały i jaskinie. Opalaniu na pokładzie 
będą towarzyszyły kąpiele, nurkowanie z fajką i wędkowanie 
tradycyjnym „sprzętem” Omańczyków. Na zakończenie rejsu, 
na pokładzie serwowany jest lunch, napoje i owoce. Po południu 
powrót do portu i transfer powrotny do hotelu, kolacja. 

DZIEŃ 6. 
Dubaj - Ferrari World - Dubaj. Po śniadaniu  wyjazd  do Ferrari 
World w Abu Dhabi. Park zajmuje 200 tys. m2 zadaszonej, 
klimatyzowanej powierzchni. Jest propozycją zarówno dla 
dorosłych, którzy znajdą tu wszystkie modele ferrari, sklep 
z oryginalnymi pamiątkami oraz najszybszy na świecie roller 
coaster - Formula Rossa. Dzieci mają do wyboru łagodne przejażdżki miniaturowymi samochodami, trasy multimedialne i edukacyjne. 
Obiekt otwarty pod koniec 2010 r. cieszy się niesłabnącą popularnością. W trakcie lunch, Powrót na nocleg i kolację. 

DZIEŃ 7. 
Dubaj. Śniadanie.  Czas wolny do dyspozycji 
uczestników. Proponujemy spacer po mieście lub 
ewentualne zakupy. W trakcie dnia lunch w hotelu.  
Kolacja i nocleg w Dubaju. 

DZIEŃ 8-9 
Ajman. Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd 
do Ajmanu . Zakwaterowanie w hotelu 5 * w opcji  
All Inclusive. 

DZIEŃ 10.  
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd na 
lotnisko. Lot powrotny do Polski.


