Program wycieczki DUBAJ-OMAN - rejs, 23.02 - 1.03.2019
Dzień 1 – Jedziemy na lotnisko i lecimy do Dubaju, lądujemy. Po przylocie –zasuwamy
na statek, kolacja, pycha i dobranoc. A kto będzie miał jeszcze siłę, może z nami przejść
się na spacer po statku, lub też pouprawiać gimnastykę w nocnym klubie.
Dzień 2 – zwiedzamy Dubaj – dziś stara część i trochę nowej, o 13 musimy być w
porcie. Płyniemy Abrą, oglądamy dubajski fort i muzeum, kto chce wjeżdża na
najwyższy budynek świata – Burj Khalifa (30euro bilet) i oglądamy niezwykłe akwarium.
Wracamy na statek - obiad. Popołudnie na słoneczku, a jest +27 stopni…. Każdy ma to,
na co zasłużył…
Dzień 3 – Muscat – jedziemy oglądać Oman, przepiękny meczet, wspaniali ludzie,
niebywale egzotyczne targi, kompletnie inne niż w kosmopolitycznym Dubaju. A
uwierzcie Państwo, nie znam uczciwszych ludzi, niż Arabowie znad Zatoki…
Dzień 4 – Na morzu, relaks, spanko, czytanie, kasyno
Dzień 5 – Khasab – to ciągle w Omanie, nazywanym jest Norwegia Emiratów – z uwagi
na swój fiord z wodą spokojną jak olej… co dziś? Dziś pojedziemy myślę że na pustynię.
Zobaczyć co w piasku chrupie. Dziś wieczór kapitański, więc wyciągamy lepszą koszule,
czyste skarpetki i idziemy na elegancka kolację.
Dzień 6/7 – Abu Dhabi, oj będzie się działo…. schodzimy rano ze statku, oglądamy
największy meczet nad zatoką, tor wyścigów Formuły 1, Emirates Palace (z zewnątrz) i
wracamy do Dubaju zobaczyć to czego nie widzieliśmy. Na pożegnanie słynna wyspa –
palma i legendarny stok narciarski, czyli największa lodówka świata.
Po zwiedzaniu, z kieszeniami wypchanymi daktylami zmiatamy na lotnisko bo wylot już
blisko. Czas wracać do skutej lodem i śniegiem Polski, po wylądowaniu żegnamy się
serdecznie.
Cena: 3499 PLN
W cenie wyjazdu:

Przelot w obie strony do Dubaju i z powrotem, z dużym bagażem podręcznym
55x40x25 i małym bagażem 40x20x20.
5 noclegów – na statku w kabinach 2-osobowych wewnętrznych
Wyżywienie – całodzienne na statku, pakiet napojów do obiadów i kolacji w tym piwo i wino – 50
euro dopłaty, all incl ok..30euro/dzień
Transfery na miejscu
Opieka polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
Niespodzianki I degustacje w czasie podróży,
Wiele uśmiechu i życzliwa atmosfera w czasie wyjazdu,
Ubezpieczenie turystyczne w wariancie podstawowym,

