
 
WYCIECZKA OBJAZDOWA  

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
9 dni 

 
Dzień 1  
Przylot do Dubaju. Powitanie na lotnisku przez polskojęzycznego 
przewodnika. Transfer do hotelu i zakwaterowanie 
 
Dzień 2 
Śniadanie w hotelu, całodniowe zwiedzanie Dubaju z polskojęzycznym 
przewodnikiem. W programie: Wyspa Palmowa Jumeirah & hotel Atlantis, 
Burj al Arab, Dubai Mall & akwarium, wjazd na platformę widokową Burj 
Khalifa, wizyta w Dubai Muzeum, przeprawa wodną taxi Abra przez Creek, 
wizyta na targu złota i przypraw, pokaz tańczących fontann, powrót do 
hotelu.  
Dzień 3 
 
Śniadanie w hotelu. Całodniowe zwiedzanie Abu Dhabi  z polskojęzycznym 
przewodnikiem. W programie: zwiedzanie Meczetu Szejka Zayeda, przejazd 
przez Corniche, przystanek przy Emirates Palace, wizyta w Heritage Village, 
wizyta na targu daktyli, przystanek w parku Ferarri World, powrót do 
Dubaju. 
  
Dzień 4 
Śniadanie w hotelu. Całodniowe zwiedzanie Al. Ain z polskojęzycznym 
przewodnikiem. W programie: przejazd do Al. Ain, targ wielbłądów, 
fortyfikacja Al. Jahili, Al. Ain Muzeum – Pałac Sheikha Zayeda, powrót do 
Dubaju. 
  
Dzień 5  
Śniadanie w hotelu. Desert Safari z kolacją w formie bufetu i  napojami i 
atrakcjami na pustyni: dune bashing, jazda na  wielbłądzie, shisha wodna 
fajka, taniec brzucha i derwisza (tanoura), sandboarding 
 
Dzień 6 
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Sharjah & przejazd do Ras al. Khaimah. W 
programie: Blue Souk, targ rybny, Muzeum Sztuki Islamskiej, przejazd do 
Ras al. Khaimah. zakwaterowanie, obiad w hotelu i wypoczynek  
 
Dzień 7-8 
Śniadanie w hotelu .Czas wolny na wypoczynek 
 
Dzień 9  
Śniadanie w hotelu, transfer na lotnisko  
 
 
 

Świadczenia: 
- 5 noclegów w hotelu 4* w Dubaju,3 noclegi w hotelu 4* w Ras al. Khaimah. Posiłki – 8 śniadań, 3 kolacji 
-  Zwiedzanie Dubaju (do max. 9 godz.) z polskim przewodnikiem, zwiedzanie Abu Dhabi (do max. 9 
godz.) z polskim przewodnikiem, zwiedzanie Al. Ain (do max. 9 godz.) z polskim rzewodnikiem, 
zwiedzanie Sharjah (do max. 4 godz.) z polskim przewodnikiem   
- Transfery: lotnisko – Hotel Dubaj – Hotel Ras al. Khaimah - lotnisko  
- Opieka polskiego przewodnika na miejscu 
- Ubezpieczenie TU AXA Multitravel Premium (KL-150 tys euro, NNW- 6 tys euro)  
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