Indie Południowe z
wypoczynkiem na Sri Lance

Program
DZIEO 1
Zbiórka w Warszawie, lotnisko Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow Tours. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzad na www.rainbowtours.pl/rozklady
Przylot do Dubaju, odprawa celno - paszportowa. Transfer do hotelu w okolicach Dubaju,
zakwaterowanie i nocleg.

DZIEO 2
Śniadanie. Zwiedzanie rozpoczniemy od znajdującego się zaledwie 20 minut jazdy od Dubaju
Emiratu Sharjah, kulturalnej stolicy Emiratów, zwanej „Perłą Zatoki”. Miasto to pozostało
najbardziej tradycyjnym emiratem, gdzie ściśle przestrzega się prawa islamskiego.
Zobaczymy jeden z największych i najpiękniejszych meczetów w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich King Faisal Mosque, następnie udamy się do zbudowanego w 1820r. Fort of Sharjah,
dawnej siedziby rodziny panującej oraz odwiedzimy dwa słynne rynki tzw. souki: Al Arsa i Al
Markazi, znane z niepowtarzalnych dywanów, biżuterii i wyrobów rękodzieła.
Czas wolny na zwiedzanie i zakupy.
Następnie przejedziemy do muzeum Heritage z interesującymi zbiorami przedstawiającymi
tradycyjny styl życia i rozwój cywilizacji tego regionu.
Powrót do hotelu w Dubaju, czas wolny i nocleg.

DZIEO 3
Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie Dubaju, które rozpoczniemy od „ Nowego” Dubaju
mieszczącego się w okolicach gigantycznych wieżowców mieszkaniowych - Dubai Marina
(największego portu jachtowego na świecie). Panoramiczne zwiedzanie wyspy w kształcie palmy The Palm Jumeirah oraz najbardziej luksusowego 7 -gwiazdkowego hotelu na świecie - Burj Al
Arab. Medinat Jumeirah - zwany Wenecją Dubaju przeniesie nas w bajkowy świat arabskiej magii.
Tutaj także powstał największy na świecie kompleks zimowy pod dachem, gdzie pada sztuczny
śnieg i można spotkad pingwiny.
Kolejno przemieścimy się do najstarszej części miasta Bastakiya z charakterystycznymi wieżami
wiatrów, zobaczymy Muzeum Dubaju, pokazujące tempo rozwoju i metamorfozy jaką doznało
miasto po odkryciu złóż ropy. Po zwiedzaniu przeprawimy się abrą tradycyjną taksówką wodną)
przez kanał Dubai Creek na najbardziej znany w mieście targ
przypraw. W drodze powrotnej odwiedzimy słynny Gold Souk, słynący z wyrobów złotniczych.
Przejazd do dzielnicy wytwornych rezydencji i pałaców, to tutaj zlokalizowany jest Burj Dubaj,
wieżowiec, który już jest najwyższą budowlą jaką kiedykolwiek wzniósł człowiek.
Zakooczymy nasz dzieo zapierającym dech pokazem taoczących fontann. Strumienie wody
wybijające się na 70m do góry w rytm muzyki i gry świateł. Wrażenia nie do powtórzenia!

Powrót do hotelu w Dubaju na nocleg.

DZIEO 4
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Abu Dabi, na zwiedzanie stolicy i głównego
miasta ZEA położonego na przybrzeżnej wyspie o tej samej nazwie. Po drodze przejedziemy obok
Jebel Ali port, stanowiącego bramę wjazdową do Abu Dabi. Następnie zobaczymy trzeci co do
wielkości na świecie meczet Szejka Zayeda. Trzeba dodad, że budowla ta nie ma sobie równych pod
względem kolorystyki, piękna, uroku i rozmachu.
Później odwiedzimy Centrum Rękodzielnictwa Żeoskiego, gdzie będziemy podziwiad zręcznośd i
umiejętności miejscowych kobiet podczas tworzenia tradycyjnych wyrobów. Przejedziemy
promenadą Corniche do falochronu, skąd można podziwiad wspaniałą panoramę Zatoki.
Następnie odwiedźmy Emirates Palace, kolejny 7 gwiazdkowy hotel kapiący złotem i luksusem.
Najważniejszą atrakcją tego hotelu jest zwiedzanie wystawy przyszłości, czyli makiety budynków
które wkrótce powstaną i będzie można odwiedzad je „na żywo”. Uchylając rąbka tajemnicy, w
planach władz Abu Dhabi jest budowa kopii paryskiego Louvru, większego i piękniejszego od
oryginału!.
Dzieo zakooczymy podróżą do Al Ain, nazywanego miastem-ogrodem, należącego do Emiratu Abu
Dhabi. Dotrzemy tam pokonując fascynującą, ciągle zmieniającą się pustynię, która rozciąga się u
podnóży gór Hajar.
Zakwaterowanie w hotelu w Al Ain. Czas wolny i nocleg.

DZIEO 5
Po śniadaniu, wykwaterowanie i zwiedzanie miasta. Al Ain to piękna, wiecznie zielona oaza, pełna
kwiatów i egzotycznej roślinności. Zobaczymy naturalną oazę, wjedziemy na najwyższy szczyt
Emiratów - Jebel Hafeet. Jeśli czas na to pozwoli odwiedzimy targ wielbłądów. I wyruszymy dalej
do kolejnego bajecznego Emiratu Fujeirah, jedynego z siedmiu Emiratów położonego nad Oceanem
Indyjskim. Właśnie tu spędzimy kolejny dzieo na plażowaniu i relaksie.
Zakwaterowanie w hotelu w Fujeirah.

DZIEO 6
Czas na plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne w Fujeirah.

DZIEO 7
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Dubaju, po drodze zwiedzanie Fujairah, m.in.: Al
Badiyah- najstarszy meczet w Zjednoczonych Emiratach, przystanek na zwiedzanie
odrestaurowanego fortu. Przed powrotem do Dubaju ostatni przystanek w oazie przy starej
cytadeli Bithnah, czas wolny na spacer po „Piątkowym Targu” w Masafi.
Przyjazd do Dubaju do centrum handlowego, gdzie będzie można zrobid ostatnie zakupy, wypid
kawę i cieszyd się nocnymi widokami miasta.
Zakwaterowanie w hotelu w Dubaju, nocleg

DZIEO 8
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu ----TRANSFER DO WYBRANEGO HOTELU

Świadczenia
Cena obejmuje: opłaty lotniskowe, przelot samolotem, zakwaterowanie w hotelach wg programu,
wyżywienie: śniadania a za dopłatą obiadokolacje, obsługę polskiego przedstawiciela podczas
odprawy na lotnisku, opiekę polskojęzycznego pilota podczas objazdu, program turystyczny j.w.
oraz ubezpieczenie TU Europa - wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena nie obejmuje: opłat wizowych (jednokrotne wizowanie w Polsce płatne w PLN - opłata jak w
cenniku), obsługi lokalnych przewodników, biletów wstępu (razem ok.110 USD od osoby, płatne
obligatoryjnie na miejscu) oraz napiwków dla obsługi i innych wydatków osobistych.
Wizy - do uzyskania wizy potrzebna jest zeskanowywana (kolorowa kopia głównej strony z
paszportu oraz kolorowa fotografia paszportowa o wymiarach 4,3 cm x 5,5 cm, rozmiar 40KB w
formacie JPG ). Zarówno zdjęcie jak i kopię paszportu należy przysłać w formie elektronicznej na
adres joanna.wozniak@rainbowtours.pl najpóźniej 10 dni przed wylotem. Paszport powinien być
ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki i nie może posiadać wiz wjazdowych do
Izraela.
UWAGA!
Program jest ramowy i może ulec zmianie .

