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DZIEŃ 1. WARSZAWA - DUBAJ
Zbiórka na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Spotka-

nie z przedstawicielem biura.  Wylot do Dubaju. Po przylo-

cie powitanie na lotnisku przed przedstawiciela kontrahen-

ta i transfer do hotelu Imperial Suites Hotel Dubai 3* lub 

podobnego. Nocleg.

DZIEŃ 2. DUBAJ
Po śniadaniu półdniowa wycieczka po najstarszych dziel-

nicach Dubaju: Deira i Bur Dubai. Zobaczymy między 

innymi Muzeum Dubaju, targ przypraw oraz słynny Gold 

Souk, na którym zgodnie z nazwą handluje się przede 

wszystkim wyrobami ze złota. Po południu czas wolny do 

własnej dyspozycji. Nocleg.

DZIEŃ 3. DUBAJ 
Po śniadaniu półdniowa wycieczka po nowoczesnym 

Dubaju. Zobaczymy między innymi słynną Wyspę Palmę, 

hotel w kształcie żagla – Burj al. Arab, wjedziemy na 124 

piętro najwyższego budynku świata – Burj Khalifa. Zoba-

czą Państwo także największe centra handlowe w Dubaju.  

Po południu czas wolny do własnej dyspozycji. Nocleg.

DZIEŃ 4. DUBAJ – ABU DHABI -  AL AIN
Po śniadaniu przejazd do stolicy Emiratów Arabskich – 

Abu Dhabi, metropolii z szerokimi ulicami oraz plantacjami 

drzew. Abu Dhabi - „najbogatsze miasto świata”. Zoba-

czymy serce miasta, przejedziemy wzdłuż pałaców wład-

ców, Pałacu Prezydenckiego. Zatrzymamy się na sesję 

zdjęciową przed hotelem Emirates Palace. Dalsze zwie-

dzanie miasta wraz z jego dziedzictwem kulturalnym oraz 

Starym Bazarem. Przejazd do miasta ogrodów Al Ain. 

Zobaczymy zabytki tego miasta, tradycyjne domy, 

muzeum, forty i parki. To miejsce jest oazą na pustyni  

i najlepiej przedstawia krajobraz Emiratów Arabskich. 

Nocleg w hotelu Ayla Hotel Al. Ain 4* lub podobnym.

DZIEŃ 5. FUJAIRAH
Śniadanie. Przejazd do Fujairah – zakwaterowanie w hotelu. 

Czas na wypoczynek nad basenem lub na niedalekiej plaży. 

Nocleg w hotelu City Tower Fujairah 4* lub podobnym.

DZIEŃ 6. FUJAIRAH
Śniadanie. Czas na wypoczynek nad basenem lub 

na niedalekiej plaży. Nocleg w hotelu City Tower 

Fujairah 4* lub podobnym.

DZIEŃ 7. FUJAIRAH – SHARJAH – DUBAJ
Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie Sharjah.  Miasto słynie 

z bajecznych meczetów, starych pałaców oraz tradycyjnych 

bazarów zwanych souk. Przejazd do Dubaju. Nocleg  

w hotelu Imperial Suites Hotel Dubai 3* lub podobnym. 

DZIEŃ 8. DUBAJ – WARSZAWA
Po śniadaniu transfer na lotnisko na lot powrotny do kraju. 

Po przylocie zakończenie świadczeń.

SKARBY EMIRATÓW

8 dni
W programie:  Dubaj – Abu Dhabi – Al Ain – Fujairah – Sharjah – Dubaj

Uwagi
Cena zawiera: 
przelot Warszawa-Dubaj-Warszawa, powitanie na lotnisku, zakwatero-
wanie w hotelach, śniadania, transport klimatyzowanym autokarem, 
polskojęzycznego przewodnika lokalnego w trakcie zwiedzania, opie-
ka polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta w trakcie 
czasu wolnego, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, ubezpie-
czenie NW, KL i bagaż.

Cena nie zawiera: 
wydatków własnych, napiwków dla przewodnika i kierowcy, ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji oraz chorób przewlekłych, wizy do 
Emiratów Arabskich, dopłaty do kolacji

Uwagi:
1. Dopłata do pokoju 1-osobowego 1000 zł/osoba.
2. Dopłata do 2 posiłków – 550 zł/osoba
3.  Koszt promesy wizowej – 540 zł/osoba. Do wyrobienia promesy 

niezbędny jest skan paszport, strony ze zdjęciem, oraz skan zdjęcia. 
Czas na wyrobienie promesy to min. 7 dni roboczych.

4. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,5% wartości imprezy.
5. Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – zwyżka 3,5 Euro/dzień
6. Oferta skalkulowana przy minimum 10 osobach w grupie
7.  Kurs USD przyjęty do kalkulacji 3,2 zł. Ostateczne rozliczenie impre-

zy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej 
tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA. Istnieje 
możliwość płatności zarówno w PLN jak i USD (na oddzielne konto 
dolarowe Konsorcjum PBP).

Terminy
09-16.02.2013  4690 zł/os.
09-16.03.2013  4690 zł/os.
13-20.04.2013  4690 zł/os.
11-18.05.2013  4690 zł/os.
15-22.06.2013  4690 zł/os.
13-20.07.2013  4690 zł/os.
17-24.08.2013  4690 zł/os.
14-21.09.2013  4690 zł/os.
12-19.10.2013  4690 zł/os.
09-16.11.2013  4690 zł/os.



DZIEŃ 1: WARSZAWA – MUSKAT
Zbiórka na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Spotka-

nie z przedstawicielem biura.  Przelot Warszawa – Muskat. 

Po przylocie powitanie na lotnisku przez przedstawiciela 

kontrahenta i transfer do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w 

hotelu Al Fajal lub podobnym.

DZIEŃ 2: MUSKAT
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Muskatu. Przejazd do 

Wielkiego Meczetu, jedynego dostępnego dla turystów w 

całym kraju. Następnie panoramiczne zwiedzanie dzielnicy 

ministerstw i ambasad, oraz wizyta na suoku Muttrah, 

jednym z najbardziej fascynujących na Półwyspie Arab-

skim. Souk Muttrah znajduje się w samym sercu Muskatu, 

jest to tradycyjny rynek gdzie turyści mogą odnaleźć wiele 

pamiątek oraz wyroby tutejszego rękodzieła. Poczujemy tu 

mieszankę zapachów kadzideł, perfum, świeżego jaśminu 

i przypraw. Na koniec odwiedzimy Stary Muskat, gdzie 

można zobaczyć pałac Al Alam, oficjalny pałac Jego 

Wysokości oraz dwa portugalskie forty: Jalali i Mirani. 

Obiadokolacja i nocleg w hotelu Al Fajal lub podobnym.

Uwaga: Panie odwiedzające meczet muszą mieć okrytą 

głowę, długi rękaw oraz długie spodnie. Panowie muszą 

mieć długie spodnie. Nie ma możliwości wejścia do 

meczetu w przezroczystych ubraniach.

DZIEŃ 3: FINS – WADI SHAB – WADI TIWI – SUR
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Quriyat, krótki postój w 

tradycyjnej wiosce rybackiej i przejazd wyboistą drogą do 

wioski Bamah w celu zrobienia zdjęć leju krasowemu. 

Następnie udamy się do Fins, gdzie można zobaczyć 

piękne białe piaszczyste plaże. Jest to także bardzo 

dobre miejsce do zbierania otoczaków. Później udamy 

się do Wadi Shab, aby zrobić zdjęcia dolinie rzeki.  

A następnie w kolejnej dolinie - Wadi Tiwi, przechodzić 

będziemy przez płytkie wody. Kolejnym punktem progra-

mu będzie Qalhat, gdzie zwiedzimy mauzoleum Bibi 

Mariam. Lunch. Przejazd do Sur. Obiadokolacja i nocleg 

w hotelu Sur Plaza lub podobnym. Po kolacji wyjazd na 

plażę Ras Al Jinz, by podziwiać zielone żółwie. Plaże 

półwyspu Ras al Hadd przyciągają największą liczbę 

zielonych żółwi żyjących w Omanie. Jest to jedno z kilku 

największych skupisk tych zwierząt nad Oceanem Indyj-

skim. Powrót do hotelu.

DZIEŃ 4: SUR – WAHIBA SANDS
Śniadanie w hotelu. Krótka wycieczka po mieście Sur, 

zwiedzanie muzeum i miejsca gdzie buduje się tradycyjne 

łodzie arabskie. Wyjazd do Wahiba Sands przez Ras Al 

Khabbah, Ar Ruways, Asilah i Al Ashkharah. Na miejscu 

będzie można przejechać się po wydmach i podziwiać 

majestatyczne piaski, których długość to 200 km, a szero-

kość 100. Wydmy te osiągają wysokość ok. 150 m. Piaski 

mienią się różnymi barwami od pomarańczowego po 

ciemny bursztyn. Wycieczka zawiera także postój w wio-

sce Beduinów. Kolacja i nocleg w obozie 1000 Nights.

DZIEŃ 5: NIZWA
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Nizwa. Pierwszym etapem 

podróży jest dolina Wadi Bani Khalid z bujnymi oazami, 

palmami daktylowymi oraz stawami otoczonymi stromymi 

klifami. Następnie zwiedzimy Nizwę z tradycyjnym 

soukiem, gdzie znaleźć można omańskie rękodzieła mię-

dzy innymi ze srebra. Obiadokolacja i nocleg w hotelu Falaj 

Daris lub podobnym.

DZIEŃ 6: NIZWA – MUSKAT
Śniadanie w hotelu. Na początek odwiedzimy słynny fort 

Nizwa, zbudowany w 1668 roku, który jest jednym z naj-

częściej odwiedzanych obiektów w Omanie. Jest to także 

największy fort na Półwyspie Arabskim. Udamy się do 

wioski Bahla i Jabrin, gdzie zobaczyć można kolejne forty. 

Fort Bahla został wpisany na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO, jako jedno z najstarszych miejsc na świecie. 

Obecnie trwa  renowacja i nie ma możliwości jego zwie-

dzenia wewnątrz.  Na koniec odwiedzimy imponujący fort 

Jabrin, gdzie można zobaczyć świetne przykłady muzuł-

mańskiej architektury z drewnianymi napisami i malowidła-

mi na sklepieniach. Powrót do Muskatu. Obiadokolacja  

i nocleg w hotelu Majan Continental lub podobnym.

DZIEŃ 7: SEEB – BAIT NA’AMAN – NAKHL
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do  Seeb i zwiedzanie gwar-

nego rynku rybnego, gdzie miejscowi kupują świeże ryby 

prosto z kutrów na plaży. Kolejnym przystankiem będzie 

Bait Na’aman, miejsce spoczynku starożytnych władców 

Omanu. Udamy się także do wioski Nakhl, gdzie odwie-

dzimy XVII-wieczną fortecę stojącą na straży pokrytej 

zielenią plantacji palm i posiadającą świetny widok na 

otaczające ją krajobrazy. Nakhl jest znane z mineralnych 

gorących źródeł, które wypływają ze szczelin gór. Obia-

dokolacja i nocleg w hotelu Majan Continental lub 

podobnym.

DZIEŃ 8: MUSKAT – WARSZAWA
Śniadanie w hotelu Transfer na lotnisko. Przelot do War-

szawy i zakończenie świadczeń.

OMAN
PIASKI I PAŁACE SUŁTANA 

8 dni
W programie:  Muskat – Fins – Wadi Shab – Wadi Tiwi  

– Sur – Wahiba Sands – Nizwa – Bait na’aman – Nakhl

Uwagi
Cena zawiera: 
przelot na trasie Warszawa-Muskat-Warszawa, powitanie na lotnisku, 
zakwaterowanie w hotelach ***/****, wyżywienie: 2 posiłki dziennie oraz 
lunch w dniu 3, transport klimatyzowanym autokarem lub samocho-
dem – jeepem, anglojęzycznego przewodnika lokalnego, bilety wstę-
pów do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NW, KL i bagaż.

Cena nie zawiera: 
napojów do posiłków, dodatkowych posiłków, wizy do Omanu płatnej 
na miejscu w kwocie około 15 USD/osoba, wydatków własnych, 
napiwków dla przewodnika i kierowcy, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji oraz chorób przewlekłych.

Uwagi:
1. Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1200 PLN/osoba.
2. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,5% wartości imprezy.
3. Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 3,5 EURO/dzień
4.  Oferta skalkulowana z anglojęzycznym przewodnikiem przy mini-

mum 4 osobach.    
5.  Kurs USD przyjęty do kalkulacji 3,2 zł. Ostateczne rozliczenie impre-

zy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej 
tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PEKAO SA. Istnieje 
możliwość płatności zarówno w PLN jak i USD (na oddzielne konto 
dolarowe Konsorcjum PBP).

Terminy
27.04-04.05.2013  7250 zł/os.
15-22.06.2013  6890 zł/os.
17-24.08.2013  6890 zł/os.
14-21.09.2013  6890 zł/os.
12-19.10.2013  7250 zł/os.



EMIRATY ARABSKIE HOTELE

www.twojepodroze.com.pl

Położenie: elegancki hotel położony 10 minut 
drogi od międzynarodowego lotniska w Dubaju. 
W pobliżu znajdują się Dubai World Trade Cen-
tre, Financial Centre oraz Dubai International 
Convention i Exhibition Centre.

Pokoje: w pokojach łazienka z wanną/pryszni-
cem oraz przyborami toaletowymi, telewizja 
satelitarna, telefon, minibarek, sprzęt do kawy/
herbaty, lodówka, Internet, sejf. 

Do dyspozycji gości: restauracje, bary, basen, 
sala gimnastyczna, usługi spa, centrum bizne-
sowe, kantor, bankomat, pralnia, parking.

Położenie: hotel położony naprzeciwko Sharaf 
DG Metro Station, w pobliżu takich godnych 
uwagi punktów jak Dubai Media City oraz Dubai 
International Convention Centre. Mall of The 
Emirates znajduje się niedaleko hotelu.

Pokoje: w pokojach szereg podstawowych 
udogodnień, a wśród nich telewizja, telefon, 
dostęp do internetu, minibarek, sprzęt do 
kawy/herbaty, sejf, łazienka z suszarką, szlafro-
ki i pantofle oraz lustro.

Do dyspozycji gości: restauracje, kawiarnia, 
sale spotkań, basen, sala fitness, sauna, masa-
że, basen, całodobowa recepcja, pralnia, room 
service, plac zabaw dla dzieci. 

Położenie: hotel znajduje się w pobliżu Dubai 
World Trade Center, 3 km od Dubai Internatio-
nal Convention and Exhibition Centre.

Pokoje: elegancki wystrój, stylowe meble, tele-
wizja, telefon, sejf, bezpłatny dostęp do bez-
przewodowego Internetu, klimatyzacja, łazien-
ka. 

Do dyspozycji gości: restauracja, bar, baseny, 
sauna, fitness, usługi spa, masaże, pralnia, 
centrum biznesowe, salon urody, kantor, wypo-
życzalnia samochodów, pomoc w organizacji 
wycieczek, sklep z pamiątkami, pokoje dla 
niepalących. 

Położenie: hotel położony 10 minut spacerem 
od stacji metra oraz centrum handlowego Mall 
of Emirates. 

Pokoje: w stylowych pokojach znajdują się 
wygodne meble, biurko, łazienka, telewizja 
satelitarna, sprzęt do kawy/herbaty, klimatyza-
cja, minibarek, sejf, telefon, suszarka, wi-fi.

Do dyspozycji gości: restauracje, bary, cen-
trum biznesowe, pralnia, sklep z pamiątkami, 
kantor, całodobowy room service, wypożyczal-
nia samochodów, przechowalnia 

Położenie: wspaniały hotel położony niedaleko 
dzielnicy handlowej w Dubaju. W pobliżu znajdu-
ją się takie atrakcje jak Dubai Museum czy Dubai 
Creek. Międzynarodowe lotnisko oddalone jest o 
15 km od hotelu. Niedaleko są Jumeirah Beach 
Park, Dubai Convention oraz Exhibition Centre.

Pokoje: w pokojach m.in. elegancka łazienka  
z przyborami toaletowymi, suszarką, szlafroka-
mi, telewizja, radio/budzik, sejf, minibarek, 
sprzęt do kawy/herbaty, telefon. 

Do dyspozycji gości: bary, restauracje, basen, 
centrum spa, butik, fryzjer, klub nocny, pralnia, 
parking, shuttle bus na plażę, bankomat, bez-
przewodowy Internet.

ARABIAN PARK *** - Dubaj

CASSELLS AL BARSHA **** - Dubaj

DHOW PALACE **** - Dubaj

GRAND EXCELSIOR AL BARSHA **** - Dubaj

MELIA DUBAI HOTEL ***** - Dubaj

PULLMAN MALL OF THE EMIRATES ***** - Dubaj

AL MUROOJ ROTANA ***** - Dubaj

SHERATON JUMEIRAH BEACH AND TOWERS ***** 
 - Dubaj

LE ROYAL MERIDIEN BEACH RESORT & SPA *****  
 - Dubaj

Położenie: niezwykły hotel bezpośrednio połą-
czony z centrum handlowym oraz stacją metra 
w Dubaju. Dubai World Trade Center oddalone 
jest o 15 km od hotelu. 

Pokoje: elegancko urządzone pokoje z klimaty-
zacją oraz panoramicznym widokiem na Nowy 
Dubaj. W pokojach telewizja, sprzęt do kawy/
herbaty, minibarek, wi-fi, radio, suszarka.

Do dyspozycji gości: jacuzzi, masaże, sauna, 
centrum biznesowe, restauracje, bary, banko-
mat, kantor, kwiaciarnia, salon urody, parking, 
pomoc w organizacji wycieczek, opieka nad 
dziećmi na życzenie.

Położenie: luksusowy hotel położony naprze-
ciwko słynnego centrum handlowego w Dubaju 
- Dubai Mall oraz w pobliżu Burj Khalifa Tower. 
Hotel znajduje się ok. 3 minut jazdy od Convenc-
tion Center i 10 minut od międzynarodowego 
lotniska w Dubaju. 
Pokoje: komfortowe przestronne pokoje z pod-
stawowymi udogodnieniami, wśród nich telewi-
zja satelitarna, telefon, minibarek, sejf, łazienka  
z suszarką, sprzęt do kawy/herbaty, wygodne 
meble.
Do dyspozycji gości: restauracje, bary, kawiar-
nia, basen, fitness, kort tenisowy, masaże, sala 
konferencyjna, wypożyczalnia samochodów, 
opieka dla dzieci, sklep z pamiątkami, punkt 
wymiany walut, pralnia, parking.

Położenie: luksusowy hotel położony w bujnym 
ogrodzie palmowym tuż przy pięknej plaży 
Jumeirah, w pobliżu modnego miejsca Dubai 
Marina zwanego „The Walk”, gdzie znajdują się 
liczne punkty rozrywkowe oraz sklepy.

Pokoje: eleganckie komfortowe z łazienką i in- 
dywidualnie sterowaną klimatyzacją. W poko-
jach sprzęt do kawy/herbaty, minibarek, sejf, 
żelazko z deską do prasowania.

Do dyspozycji gości: basen, restauracje, bary, 
prywatna plaża, usługi spa, sala fitness, siat-
kówka plażowa, sauna, muzyka na żywo, sklep 
z pamiątkami, fryzjer, plac zabaw dla dzieci.

Położenie: hotel położony w Dubaju nad Zato-
ka Perską, 10 minut jazdy od Mall of the Emira-
tes.

Pokoje: w luksusowych przestronnych pokojach 
komfortowe meble, elegancka łazienka, telewizja, 
odtwarzacz CD/DVD, minibarek, sejf, suszarka, 
sprzęt do kawy/herbaty, balkon/taras, żelazko  
z deska do prasowania. Każdy pokój jest klimaty-
zowany i dysponuje balkonem oraz minibarem.

Do dyspozycji gości: 14 restauracji i barów, 
baseny, sauna, jacuzzi, fitness, sklepy, wypoży-
czalnia samochodów, kantor, pralnia, sporty 
wodne, Internet, pomoc medyczna na wezwanie.

OD 630 USD

OD 1190 USD

OD 1250 USD

OD 1190 USD

OD 1150 USD

OD 730 USD

OD 990 USD

OD 990 USD

OD 730 USD

JW MARRIOTT MARQUIS***** - Dubaj
OD 1190 USD

Położenie: hotel położony w Dubaju zaledwie 5 
minut od najwyższego budynku na świecie – Burj 
Khalifa i 20 minut drogi od lotniska. Bryłę najwyż-
szego hotelu świata tworzą dwie wieże, z których 
roztacza się piękny widok na ocean i pustynię. 

Pokoje: luksusowe pokoje wyposażone są w naj-
nowsze technologie, w tym telewizory LCD, stację 
dokującą do iPoda, bezprzewodowy internet oraz 
tablet nadrzędnego sterowania.

Do dyspozycji gości: 10 restauracji, 4 bary, 
basen, sauna, kantor, pralnia, parking, opieka 
nad dziećmi.

KKAAAAAAKAKKKSSSSSSSKKKKKKLLLLLLSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOLLLLLLLLLLLLPPPPPOOOOOOPPPPPPOOOOPPPPPPPPOOOOLLLSSKKKKKKAKAAAAAAKKKKKKAAAAAAAAAKKKKKAKAKAKAAA
OOOOOOBBBBBBSSSSSŁŁŁŁŁUUUUUGGGGGAAAAAOBSŁUGA

BEZPOŚREDNIE
LOTY 

 Z WARSZAWY 
OD 2100 ZŁ



EMIRATY ARABSKIE HOTELE

www.twojepodroze.com.pl

DUBAI MARINE BEACH RESORT & SPA ***** 
 - Dubaj

Położenie: hotel położony w Dubaju, przy pry-
watnej plaży, 10 minut jazdy od Burj Khalifa 
oraz 12 km od międzynarodowego lotniska  
w Dubaju. 

Pokoje: luksusowe pokoje z wygodnymi stylo-
wymi meblami. W pokojach telewizja, biurko, 
minibarek, telefon, ekskluzywna łazienka.

Do dyspozycji gości: 13 tematycznych punk-
tów gastronomicznych, korty tenisowe, baseny, 
sauna, fitness, spa, sklepy, kantor, fryzjer, 
wypożyczalnia samochodów, parking.

Położenie: ekskluzywny hotel położony przy 
plaży Jumeirah. Z hotelu rozpościera się pano-
ramiczny widok na morze. Centrum handlowe 
Mall of the Emirates 15 minut drogi od hotelu.

Pokoje: eleganckie przestronne pokoje z marmuro-
wą łazienką oraz balkonem/tarasem. W pokojach 
stylowe meble, duże lustra i wysokie sufity. Wśród 
udogodnień: telewizja kablowa, lodówka, żelazko  
z deską do prasowania, sejf, sprzęt do kawy/her-
baty, za dopłatą bezprzewodowy Internet. 

Do dyspozycji gości: restauracje, bary, baseny, 
fitness, usługi spa, korty tenisowe, sporty 
wodne, fryzjer/salon urody, pralnia, wypożyczal-
nia samochodów, parking, opieka dla dziecka.

Położenie: hotel położony na Wyspie Palmie tuż 
nad Zatoką Perską. Lotnisko znajduje się 35 
minut od hotelu, Mall of the Emirates 10 minut,  
Gold Souk 40 minut.

Pokoje: w luksusowych pokojach elegancka 
łazienka z przyborami toaletowymi, komfortowe 
stylowe meble, telewizja, stacja dokująca, mini-
barek, Internet.

Do dyspozycji gości: ogród, prywatna plaża, 
bar, restauracje, baseny, sauna, spa, fitness, 
centrum biznesowe, sklep z pamiątkami, kantor, 
pralnia, fryzjer, parking.

Położenie: hotel położony w Dubaju przy plaży 
Jumeirah, 20 km od międzynarodowego lotniska, 
10 minut jazdy od Mall of the Emirates oraz 15 km 
od centrum miasta.

Pokoje: przestronne pokoje oferują widok na Zatokę 
Perską. Każdy pokój wyposażony jest w telewizor 
LCD z dostępem do kanałów telewizji kablowej oraz 
bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, kli-
matyzacja, łazienka, suszarka, minibarek, żelazko.

Do dyspozycji gości: 20 lokali gastronomicz-
nych, bary, klub nocny, 5 basenów, sauna, fit-
ness, spa, sporty wodne, korty tenisowe, cen-
trum nurkowe z certyfikatem PADI, klub dla 
dzieci, Aquapark Wild Wadi.

Położenie: utrzymany w tradycyjnym arabskim 
stylu ekskluzywny kompleks hotelowy położony tuż 
przy malowniczej plaży Jumeirah, 25 minut jazdy 
od międzynarodowego lotniska w Dubaju. W pobli-
żu znajdują się takie punkty jak Dubai Media City, 
Dubai Internet City oraz The Palm Jumeirah.

Pokoje: przestronne, eleganckie, stylowo ume-
blowane pokoje z dostępem do Internetu. W 
pokojach marmurowa łazienka, taras oraz m.in.,  
telefon, telewizja, minibarek.

Do dyspozycji gości: restauracje, bary, muzyka 
na żywo, usługi spa, sala gimnastyczna, siłow-
nia, możliwość zorganizowania ceremonii ślub-
nej, prywatna plaża.

THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI ***** - Dubaj

JUMEIRAH ZABEEL SARAY ***** - Dubaj

JUMEIRAH BEACH ***** - Dubaj

MADINAT JUMEIRAH ***** - Dubaj

BURJ AL ARAB ***** - Dubaj

LE MERIDIEN ABU DHABI **** - Abu Dhabi

AL RAHA BEACH ***** - Abu Dhabi

PARK HYATT ABU DHABI ***** - Abu Dhabi

Położenie: hotel położony nad Zatoką Perską  
5 minut spacerem od Wild Wadi Park oraz 15 
minut od Souk Madinat. Hotel mieści się w budyn-
ku w kształcie żagla o długości 300 metrów.

Pokoje: luksusowe apartamenty z oknami sięga-
jącymi od podłogi do sufitu, z których roztacza 
się widok na dubajskie wybrzeże. W apartamen-
tach znajduje się duża jadalnia dla 4-6 osób.

Do dyspozycji gości: 6 restauracji, bar, baseny, 
spa, fitness, sklepy, wypożyczalnia samocho-
dów, bankomat, kantor, fryzjer. Prywatna plaża 
z parasolami i wygodnymi leżakami, nieograni-
czony wstęp do aquaparku Wild Wadi, w któ-
rym uprawiać można rozmaite sporty wodne.

Położenie: hotel położony w centrum miasta,  
przy plaży, niedaleko Abu Dhabi Mall. Lotnisko 
oddalone jest o 35 km.

Pokoje: eleganckie pokoje, a w nich stylowe 
meble, biurko, łazienka, telewizja oraz inne 
standardowe udogodnienia.

Do dyspozycji gości: restauracja, bar, ogród, 
baseny, kort tenisowy, sauna, fitness, łaźnia, 
squash, wypożyczalnia samochodów, pralnia, 
kantor, sklep z pamiątkami, parking.

Położenie: elegancki hotel położony 10 minut 
jazdy od międzynarodowego lotniska. W pobliżu 
znajduje się dzielnica biznesowa. Hotel bezpo-
średnio połączony z Al Raha Mall. 

Pokoje: w ekskluzywnych pokojach łazienka, 
balkon/taras, minibarek, bezprzewodowy Inter-
net, telewizja satelitarna, telefon, sprzęt do 
kawy/herbaty.

Do dyspozycji gości: restauracja, bar, ogród, 
baseny, sauna, fitness, masaże, usługi spa, 
centrum biznesowe, sale konferencyjne, kantor, 
salon urody, wypożyczalnia samochodów, pral-
nia, sklep z pamiątkami.  

Położenie: hotel położony przy prywatnej plaży 
na wyspie Saadiyat Island, 35 minut drogi od 
międzynarodowego lotniska. 

Pokoje: w pokojach marmurowa łazienka, suszarka, 
indywidualnie sterowana klimatyzacja, balkon/taras, 
telewizja, telefon, odtwarzacz DVD, żelazko z deską 
do prasowania, minibarek, wybór herbat, sejf.

Do dyspozycji gości: restauracja, bar, baseny, 
fitness, spa, kort tenisowy, masaże, plac 
zabaw dla dzieci, centrum biznesowe, salon 
urody, pralnia, wypożyczalnia samochodów, 
sklep z pamiątkami, kantor.  

OD 2050 USD

OD 1850 USD

OD 2090 USD

OD 5990 USD

OD 1390 USD

OD 1090 USD

OD 1290 USD

OD 990 USD

Położenie: hotel usytuowany przy prywatnej plaży  
o długości 800 m., na słynnej wyspie Palm Jumeirah. 

Pokoje: przestronne eleganckie pokoje ze stylo-
wymi meblami, tarasem/balkonem, łazienką, 
telewizją satelitarną i najnowocześniejszymi 
udogodnieniami. Wszystkie pokoje zostały urzą-
dzone w stylu arabskim. Z balkonu roztacza się 
panoramiczny widok na miasto lub M. Arabskie. 

Do dyspozycji gości: restauracje, bar, ogród, 
taras, basen, spa, fitness, sauna, kantor, wypoży-
czalnia samochodów, pralnia, parking, wi-fi. Na 
terenie hotelu znajduje się podwodny labirynt oraz 
największy park wodny na Bliskim Wschodzie.

ATLANTIS THE PALM ***** - Dubaj OD 2450 USD

OD 1290 USD

KKAAAAAAKAKKKSSSSSSSKKKKKKLLLLLLSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLPPPPPOOOOOOPPPPPPOOOOPPPPPPPPOOOOLLLSSKKKKKKAKAAAAAAKKKKKKAAAAAAAAAKKKKKAKAKAKAAA
OOOOOOBBBBBBSSSSSŁŁŁŁŁUUUUUGGGGGAAAAAOBSŁUGA

BEZPOŚREDNIE
LOTY 

 Z WARSZAWY 
OD 2100 ZŁ



EMIRATY ARABSKIE HOTELE

 

Położenie: hotel położony w centrum Ajmanu. 
W pobliżu znajdują się liczne sklepy oraz plaża. 
Lotnisko oddalone jest o 10 minut drogi od 
hotelu.

Pokoje: przestronne pokoje z salonem oraz 
aneksem kuchennym i łazienką. W pokojach 
biurko, telewizja, telefon, komfortowe meble.

Do dyspozycji gości: restauracja, całodobowa 
recepcja, pokoje dla niepalących, udogodnienia 
dla niepełnosprawnych, wi-fi, shuttle bus na 
lotnisko, parking.

Położenie: hotel położony tuż nad Zatoką Per-
ską przy pięknej prywatnej plaży wśród bujnego 
ogrodu. 

Pokoje: stylowe, elegancko urządzone pokoje  
z komfortowymi meblami i jasnymi ścianami.  
W pokojach łazienka, taras/balkon oraz podsta-
wowe udogodnienia.

Do dyspozycji gości: restauracja, bar, ogród, 
basen, fitness, spa, sporty wodne, tenis stoło-
wy, tenis ziemny, sklep z pamiątkami, kantor, 
pralnia, parking.

Położenie: hotel położony tuż nad Oceanem 
Indyjskim przy pięknej plaży, osłonięty górami 
Hajar, 90 minut jazdy od międzynarodowego 
lotniska w Dubaju. 

Pokoje: w eleganckich stylowych pokojach  znaj-
dują się: przestronna łazienka, komfortowe meble; 
w wielu pokojach prywatne balkony/tarasy, we 
wszystkich podstawowe udogodnienia.

Do dyspozycji gości: restauracje, bary, basen, 
fitness, sauna, spa, sporty wodne, sklepy, 
wypożyczalnia samochodów, możliwość zorga-
nizowania ślubu.

Położenie: hotel położony nad Oceanem Indyj-
skim, 40 minut jazdy od miasta Fujairah, 90 
minut od Dubaju. 

Pokoje: w pokojach łazienka, suszarka, sprzęt 
do kawy/herbaty, minibarek, sejf, telewizja sate-
litarna, telefon, indywidualnie sterowana klima-
tyzacja, dostęp do Internetu, radio budzik, 
biurko.

Do dyspozycji gości: restauracje, bary, baseny, 
spa, jacuzzi, sauna, masaże, łaźnia, sklepy, sala 
zabaw dla dzieci, parking, sporty wodne, pral-
nia, wypożyczalnia samochodów, bankomat.

THE AJMAN PALACE  ***** - AJMAN

KEMPINSKI HOTEL AJMAN ***** - Ajman

THE RADISSON BLU FUJAIRAH ***** - Dubaj

OD 1090 USD

OD 1150 USD

Położenie: hotel położony między górami Hajar a 
Oceanem Indyjskim tuż przy prywatnej plaży nad 
Zatoką Omańską w nowoczesnym mieście Fujairah.

Pokoje: w przestronnych luksusowych poko-
jach urządzonych w kolonialnym stylu znajduje 
się łazienka, minibarek, sprzęt do kawy/herbaty, 
telewizja satelitarna, telefon, sejf, Internet.

Do dyspozycji gości: restauracje, bary, basen 
spa, sauna, masaże, fitness, prywatna plaża, 
korty tenisowe, siatkówka plażowa, sporty 
wodne, kantor, sklep z pamiątkami, plac zabaw 
dla dzieci, opieka dla dzieci, pralnia, parking.

FUJAIRAH ROTANA RESORT & SPA ***** - Fujairah

OD 1090 USD
ST. REGIS SAADIYAT ISLAND **** - Abu Dhabi

Położenie: hotel położony przy plaży na wyspie 
Saadiyat Island. Yas Marina oraz Ferrari Theme 
Park znajdują się 10 minut drogi od hotelu, a lot-
nisko 20 minut jazdy.

Pokoje: przestronne pokoje urządzone w śród-
ziemnomorskim stylu. W pokojach duża łazienka 
z przyborami toaletowymi, komfortowe meble, 
biurko, telewizja, telefon, wi-fi, taras/balkon.

Do dyspozycji gości: restauracja, bar, baseny, 
fitness, spa, kort tenisowy, plac zabaw dla dzie-
ci, biblioteka, centrum biznesowe, sala spotkań, 
pralnia, kantor, parking, bankomat, fryzjer.

OD 1890 USD

OD 990 USD

CENY NIE ZAWIERAJĄ WIZY DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH – 100 USD/OSOBA. KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY  
POŚREDNICZY W UZYSKANIU WIZ – POTRZEBNY SKAN PASZPORTU. CENY ZA PAKIET 7 NOCY.

LE MERIDIEN AL AGAH BEACH RESORT & SPA 
 ***** - Dubaj

OD 990 USD

BIN MAJID BEACH RESORT **** - Ras Al Khaimah

COVE ROTANA RESORT RAS AL KHAIMAH *****  
 - Ras Al Khaimah

LOU’ LOU’A BEACH RESORT SHARJAH *** - Sharjah

UMM AL QUWAIN BEACH HOTEL ****  
 - Umm Al Quwain

Położenie: hotel położony w południowo-
-wschodniej części Półwyspu Arabskiego,  
w pobliżu wzgórz Ras Al Khaimah. Międzynaro-
dowe lotnisko w Dunaju oddalone jest od hotelu  
o 75 km. 

Pokoje: w komfortowych pokojach: łazienka, 
indywidualnie sterowana klimatyzacja, telewizja 
satelitarna, telefon, minibarek, sejf.

Do dyspozycji gości: restauracja, bary, klub 
nocny, kawiarnia, kantor, wypożyczalnia samo-
chodów, sauna, fitness, basen, udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych.

Położenie: hotel położony przy malowniczej 
plaży nad Zatoką Perską w Ras Al Khaimah. 
Dubaj oddalony jest o 45 minut jazdy. 

Pokoje: w eleganckich pokojach komfortowe 
meble, łazienka, sprzęt do kawy/herbaty, tele-
fon, telewizja satelitarna, sejf, suszarka, żelazko 
z deską do prasowania, indywidualnie sterowa-
na klimatyzacja.

Do dyspozycji gości: restauracja, bary, baseny, 
sauna, fitness, jacuzzi, łaźnia, sporty wodne, 
masaże, opieka dla dziecka, kantor, pralnia, 
parking, możliwość zorganizowania ślubu.

Położenie: hotel położony nad Zatoką Perską,  
3 km od centrum Sharjah, gdzie znajdują się 
liczne sklepy. Dubaj i międzynarodowe lotnisko 
oddalone są o 20 minut jazdy od hotelu.

Pokoje: w komfortowych pokojach łazienka, indywi-
dualnie sterowana klimatyzacja, telewizja satelitarna, 
telefon, minibarek, sejf, radio, wygodne meble.

Do dyspozycji gości: restauracje, bary, basen, 
muzyka na żywo, spa, sporty wodne, wypoży-
czalnia samochodów, pralnia, parking. Obiekt 
jest hotelem dry – na jego terenie nie ma możli-
wości zakupu napojów alkoholowych.

Położenie: hotel położony przy pięknej plaży 
Umm Al Quwain wśród tropikalnego ogrodu 
palmowego. Dubaj znajduje się 35 minut jazdy 
od hotelu, a Sharjah 20 minut jazdy. 

Pokoje: w eleganckich pokojach w pełni wypo-
sażona łazienka, telewizja, lodówka, bezprze-
wodowy Internet, komfortowe meble, balkon/
taras. 

Do dyspozycji gości: restauracje, bar, basen, 
kantor, wypożyczalnia samochodów, pralnia, 
siatkówka. 

OD 1150 USD

OD 650 USD

OD 650 USD

OD 890 USD

KKAAAAAAKAKKKSSSSSSSKKKKKLLLLLLSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOLLLLLLLLLLLLPPPPPPOOOOOOPPPPPPPOOOOPPPPPPPOOOOLLLSLSKKKKKKKAAAAAKKKKKKAAAAAAAAAKKKKKAKAKAKAAA
OOOOOOBBBBBBSSSSŁŁŁŁŁUUUUUGGGGGAAAAAOBSŁUGA

BEZPOŚREDNIE
LOTY 

 Z WARSZAWY 
OD 2100 ZŁ



OMAN HOTELEEMIRATY WYCIECZKI
1. CITY TOUR  – NOWOCZESNY DUBAJ – 4 GODZINY
Atrakcje: Jumeirah, Burj al Arab, Madinat Jumeirah, Atlantis the Plam. Marina, droga  

Sheikh Zayeed, Emirates Mall, Dubai Mall, Burj Khalifa. 

Cena za osobę dorosłą – ok. 38 USD/osoba, dziecko – ok. 19 USD/osoba

2. CITY TOUR – STARY I NOWY DUBAJ – 4 GODZINY
Atrakcje: Deira, targ złota i przypraw, Jumeirah, hotel Burj al Arab, Atlantis the Plam, Mari-

na, droga Sheikh Zayeed, Emirates Mall, Dubai Mall, Burj Khalifa.

Cena za osobę dorosłą – ok. 31 USD/osoba, dziecko – ok. 19 USD/osoba

3. SHARJAH – AJMAN – 4 GODZINY
Atrkacje: Meczet Króla Faisala, Błekitny Souku, Pałac Al Hism, Souk Al. Arsa, Ajman 

Cena za osobę dorosłą – ok. 37 USD/osoba, dziecko – ok. 27 USD/osoba

4. ABU DHABI – 8 GODZIN – LUNCH W CENIE
Atrkacje: Jebel Al., Wielki Meczet Szejka Zayed, Ministries Area, Emirates Palace, Dzielnica 

Al. Bateen, centrum handlowe Marina

Cena za osobę dorosłą – ok. 98 USD/osoba, dziecko – ok. 56 USD/osoba

5. AL AIN – MIASTO OGRÓD – 8 GODZIN
Atrakcje: Oaza Hili, Muzeum w dawnym pałacu Szejka, ZOO, Góra Hafeet. 

Cena za osobę dorosłą – ok. 98 USD/osoba, dziecko – ok. 56 USD/osoba

6. HATTA – 8 GODZIN – LUNCH W CENIE
Atrakcje: tradycyjny targ, Hatta Heritage Village. Hatta Fort Hotel

Cena za osobę dorosłą – ok. 103 USD/osoba, dziecko – ok. 56 USD/osoba

7. WIECZORNE SAFARI U BEDUINÓW – 5 GODZIN – KOLACJA W CENIE
Rajd po wydmach samochodem terenowym, następnie kolacja w obozie, gdzie oprócz 

jedzenia na Gości czeka wiele atrakcji: jazda na wielbłądzie, malowanie henną, tradycyjna 

Szisza – fajka wodna,  pokaz tańca brzucha i tańców regionalnych. 

Cena za osobę dorosłą – ok. 73 USD/osoba, dziecko – ok. 49 USD/osoba

8. DHOW CRUISE – 2 GODZINY – KOLACJA W CENIE
Rejs tradycyjnym statkiem „dhow” połączony z kolacją na pokładzie. 

Cena za osobę dorosłą – ok. 68 USD/osoba, dziecko – ok. 49 USD/osoba

9. BILETY DO SNOW PARKU – 3 GODZINY
Cena za osobę dorosłą – ok. 38 USD/osoba, dziecko – ok. 36 USD/osoba

10. BILETY DO PARKU WODNEGO WILD WADI – 6 GODZIN
Cena za osobę dorosłą – ok. 58 USD/osoba, dziecko – ok. 58 USD/osoba

11. ATLANTIS THE PALM – ZAGINIONA KOMNATA 
Zrekonstruowane ruiny zatopionego miasta Atlantis oraz okazja do zobaczenia słynnego 

hotelu ulokowanego na końcu słynnej „Palmy”

Cena za osobę dorosłą – ok. 28 USD/osoba, dziecko – ok. 23 USD/osoba

12. PRZELOT HELIKOPTEREM NAD DUBAJEM – 20 MINUT
Cena za przelot – ok. 330 USD/lot

13. LUNCH LUB KOLACJA W SŁYNNYM BURJ AL ARAB – NA ZAPYTANIE

14.  PRZEJAŻDŻKA NA WIELBŁĄDACH  
I NARTY NA WYDMACH – NA ZAPYTANIE

UWAGI:
Ceny obejmują miejsce odbioru turystów w Dubaju, Sharjah i Ajmanie
Dodatkowa opłata za odbiór w Ras Al. Khaimah – ok. 15 USD/osoba, Fujairah i Abu Dhabi – ok. 20 USD/osoba
Ceny zawierają opiekę anglojęzycznego przewodnika

MOŻLIWOŚĆ Z ORGANIZOWANIA ZWIEDZANIA Z PRYWATNYM POLSKOJĘZYCZNYM PRZEWODNIKIEM

INFOLINIA: 801 011 714

Położenie: Sohar Beach wybudowany został 
tuż przy plaży, w stylu tradycyjnego osmańskie-
go fortu. Ten czterogwiazdkowy hotel cieszy się 
spokojną lokalizacją nad brzegiem morza i jed-
nocześnie zapewnia łatwy dostęp do starożyt-
nej stolicy Sohar oraz otaczających ją atrakcji. 

Pokoje: 45 pokoi gościnnych, apartamentów 
oraz domków letniskowych oferuje widoki na 
ogród lub Zatokę Osmańską. 

Do dyspozycji gości: ogrzewany, odkryty ba- 
sen, kort tenisowy, centrum rekreacyjne, pry-
watna plaża, siłownia, szereg restauracji i ba- 
rów z rozrywką na żywo.

Położenie: z hotelu roztacza się widok na Zato-
kę Omańską. Hotel położony jest w odległości 
5 minut jazdy od dzielnicy handlowej Qurum. 

Pokoje: wszystkie pokoje wyposażone są  
w minibar, biurko oraz zestaw do przygotowy-
wania kawy i herbaty. W łazience znajduje się 
szlafrok, kapcie i suszarka do włosów. Z pokoi 
rozpościera się widok na morze lub ogrody 
krajobrazowe.

Do dyspozycji gości: prywatna zatoka z plażą, 
2 baseny, centrum fitness i SPA, sauna, 4 re-
-stauracje, bar, pub, korty tenisowe i do squ-
asha.

Położenie: hotel zlokalizowany bezpośrednio 
przy piaszczystej plaży z widokiem na lazurowe 
wybrzeże Zatoki Omańskiej. 

Pokoje: 180 pokoi oraz apartamentów, w każ-
dym z nich znajduje się m.in.: balkon, telefon, 
sejf, mini bar, suszarka do włosów, klimatyzacja 
sterowana indywidualnie.

Do dyspozycji gości: 3 restauracje, bary, klub 
nocny, basen, możliwość nurkowania, sporty 
wodne, pasaż handlowy, sale konferencyjne ze 
sprzętem audiowizualnym. 

Położenie: luksusowy hotel SPA położony jest 
na terenie pustynnym, 15 min. od centrum 
stolicy – Muscatu. 

Pokoje: 180 pokoi, w tym 41 apartamentów. 
Wszystkie wyposażone w: internet, telewizję 
kablową, ekspres do kawy i herbaty, telefon, 
faks, sejf, balkon/ patio, ręczniki na plażę.

Do dyspozycji gości: 19 restauracji i barów z kuch-
nią lokalną (i nie tylko), SPA, prywatna plaża, 3 
baseny, centrum fitness, sauna, jacuzzi, fryzjer, 
kosmetyczka, 5 kortów tenisowych, możliwość 
nurkowania, żeglowania, windsurfingu.

Położenie: pięciogwiazdkowy hotel usytuowa-
ny jest przy prywatnej plaży i otoczony piękny-
mi ogrodami o powierzchni 200 akrów. W 20 
minut dojechać można z hotelu do centrum 
Muskatu oraz pałacu Al Alam.

Pokoje: przestronne pokoje dysponują balko-
nem i oferują widoki na góry lub Zatokę Omań-
ską. Pokoje urządzone są w tradycyjnym arab-
skim stylu i wyposażone są w nowoczesne 
meble, telewizję satelitarną i minibar.

Do dyspozycji gości: 4 restauracje, basen  
w kształcie laguny, bez krawędzi z widokiem na 
plażę, siłownia, korty tenisowe, plac zabaw dla 
dzieci, parking.

SOHAR BEACH **** - Sohar

CROWNE PLAZA **** - Muskat

GRAND HYATT MUSCAT***** - Muskat

AL BUSTAN PALACE ***** - Muskat

OD 1150 USD

OD 1190 USD

OD 1490 USD

OD 1590 USD
OD 1490 USD

PRZELOTY 

OD 1800 ZŁ

SHANGRI LA’S BARR AL JISSAH RESORT 
 AND SPA ***** - Muskat

STOPOVER W DUBAJU
Port lotniczy w Dubaju, to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych termi-

nali jakie zbudowano na świecie. Klientom, którzy lecąc na wypoczynek na Malediwach, 

Mauritiusie, w Kenii i wielu innych destynacjach, będą mieli przesiadkę w Dubaju, proponu-

jemy specjalne 2-dniowe pakiety.

Dubaj to miejsce unikalne, pełne luksusu i nowoczesnej architektury!!!

W ciągu 2 dni będą mieli Państwo okazję zobaczyć najwyższy budynek świata, hotel  

w kształcie żagla, słynną Wyspę Palmę oraz zrobić zakupy w największych centrach han-

dlowych. 

CENA OD 190 USD/OS.



POSTAW NA SPRAWDZONYCH
DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH


