DUBAI IN ABU DHABI
ČAS POTOVANJA: 5 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO - LETALO

1. dan: LJUBLJANA – LETALIŠČE - DUBAI
Zbor potnikov in transfer na enega od bližnjih letališč (Ljubljana, Zagreb, Benetke, Dunaj…)
ter polet letala proti Dubaiu, kamor bomo prispeli v večernih urah. Po opravljenih
formalnostih prevoz do hotela 4* in nočitev.
2. dan: DUBAI (Z, V)
Zajtrk. Današnji dan je namenjen celodnevnemu ogledu Dubaia. Emirat, ki ne more računati
na neznanske zaloge nafte kot njegovi sosedi, se je v svetu uveljavil kot trgovsko središče. V
zadnjih letih pa kot nekakšen naslednik Las Vegasa, po vedno novih gradbeniških izzivih.
Ogledali si bomo stari del Dubaia s soukom-tržnico in bolj znano tržnico zlata, pa na drugi
strani potoka – Creeka še zanimiv Mestni muzej, ki lepo predstavi kratko zgodovino
Emirata. Obisk Dubaia ne bi bil popoln, če se ne bi ustavili ob trenutno najvišji stavbi na
svetu - 828 m visokem centru Burj Khalifa (po želji in doplačilu možnost vzpona na stolp) in
obiskali enega najbolj znanih hotelov na svetu – znameniti Burja al Arab, kjer si bomo vzeli
čas za čaj. Na večerji v lokalni restavraciji bomo spoznavali arabsko kuhinjo. Povratek v
hotel in nočitev.
3. dan: DUBAI (Z, V)
Zajtrk. Dopoldan bomo imeli t.i. nakupovalno turo, kjer boste lahko videli zakaj Dubai
uvrščamo med svetovne nakupovalne meke. Ogromni Malli - trgovinski centri kjer lahko
dobite vse svetovne znamke kar tekmujejo med seboj, kdo bo bolj razvajal svoje kupce. Med
največje sodita Dubai Mall in Mall of Emirates, v katerem imajo celo smučišče in drsališče.
Prosti čas za samostojne nakupe bo verjetno kar prehitro minil. Popoldan se bomo skupaj
odpravili na puščavski safari. Izlet je razdeljen na del, kjer se z jeepi podimo po sipinah in
na večerni del v posebnem »kameljem kampu«, kjer si bomo med ogledali trebušni ples in še
mnogo drugih stvari, ki jih povezujemo z arabsko kulturo (šiša, henna tetovaža, ipd). Na
večerji bomo uživali v pokušnji mesa z žara, solat, sadja in arabskih slaščic. Vrnitev v hotel
in nočitev.

4. dan: ABU DHABI (Z, V)
Po zajtrku se bomo odpravili na celodnevni ogled sosednjega emirata Abu Dhabi, ki je tudi
prestolnica ZAE. V času finančnega kolapsa je ravno Abu Dhabi pomagal Dubaju iz težav in v
čast njihovi kraljevi družini so stolp Burj Dubai preimenovali v Burj Khalifa. Abu Dhabi je
seveda zgrajen z »naftnim« denarjem in nima podobnih problemov kot Dubai. Mu pa
poskuša slediti s podobno arhitekturo poslovnih stavb. Ogledali si bomo Heritage Village,
kjer je na slikovit način prikazano življenje domačinov. Peljali se bomo po obalni promenadi
in panoramski ulici Corniche. Abu Dhabi je presenetljivo tudi izjemno zeleno mesto saj je
bilo v zadnjem času posejanih več kot sto milijonov dreves. Vrnitev nazaj v Dubai, kjer bomo
imeli večerja v lokalni restavraciji. Povratek v hotel in nočitev.
5. dan: DUBAI – LETALIŠČE - LJUBLJANA (Z)
Privoščili si bomo še zadnji zajtrk v hotelu nato pa bomo imeli prosto za samostojne oglede,
nakupe in kopanje. Predlagamo obisk vodnega parka Wild Wadi park z mnogimi vodnimi
atrakcijami. Popoldan ali zvečer transfer na letališče in slovo od tega posebnega mesta. Polet
do enega bližnjih letališč, po pristanku še transfer v Ljubljano.
CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.
CENA VKLJUČUJE:
 povratno letalsko vozovnico za let v Dubai in letališke pristojbine,
 transfer Ljubljana – letališče – Ljubljana,
 vse prevoze in vstopnine po programu v Dubai-ju in Abu Dhabi-ju,
 4 x nočitev z zajtrkom v hotelu 4*/4*sup v dvoposteljnih sobah,
 2 x večerja v lokalni restavraciji,
 1 x BBQ večerja na puščavskem safariju s šovom;
 puščavski safari z jeep-i,
 lokalnega angleško govorečega vodnika;
 slovenskega spremljevalca,
 organizacijo in izvedbo programa.
MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS,
 Dhow cruise z večerjo,
 vzpon na stolp Burj Khalifa 35,
 za večerjo ali koktelj v znamenitem hotelu Burj al Arab.
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