FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK DUBAI 2021.

EGÉSZ NAPOS DUBAI VÁROSNÉZÉS (Időtartam: 6-7 óra)
A városnézés során bejárjuk Dubai-t, ellátogatunk a leghíresebb épületekhez és városrészekbe. Idegenvezetőink
a történelem ismertetésén túl sokat mesélnek a helyi hagyományokról, kultúráról, illetve sok hasznos gyakorlati
információval szolgálnak a mindennapokról. A nyaralás első napjaira ajánlom, hiszen a városnézésen látottak és
hallottak alapján könnyebben meg tudják szervezni a nyaralás hátralévő napjait, így nyaralásuk valóban
felejthetetlen élménnyé válik. A városnézés vége a Dubai Mall, a világ legnagyobb bevásárlóközpontja, ahonnan
a nap végén önállóan tudnak visszamenni a szállodájukba. Megállóhelyek, ahol van lehetőség egy kicsit sétálni,
fényképezni:
• Dubai Marina Walk
• Atlantis The Palm és a “The Point” a Pálma szigeten
• Souk Madinat Jumeirah – a régi piacok hangulatát visszahozó fedett sétálóutca- és lagúnarendszer
• Burj Al Arab Beach - a Burj Al Arab szálloda melletti szabadstrand
• Jumeirah Mecset – Dubai leghíresebb mecsete
• Séta a régi városrészben és a piacokon (Aranypiac, textilpiac és fűszerpiac)
• Átkelés a Creek-en “Abra”-val – tradicionális, közel 100 éves tikkfából készült kishajók
• Zabeel Palace, az uralkodó palotája - az előkertet és a főbejáratot lehet megtekinteni
• Dubai Mall – megcsodálhatják a híres Dubai Fountain-t, a Burj Khalifát és a Dubai Aquariumot
(a program ára étkezést és a Burj Khalifa belépőjegyet nem tartalmazza)
Ár: 35 700 Ft/fő, 4-12 éves kor között 21 400 Ft/fő, 3 éves korig ingyenes
MODERN DUBAI VÁROSNÉZÉS (Időtartam: 4-5 óra)
A félnapos városnézés során megcsodálhatják Dubai modern arcát, elhaladunk a város híres és ikonikus épületei
előtt, amik nem csak az építészet kedvelőinek nyújtanak fantasztikus élményt. A városnézés vége a Dubai Mall,
ahonnan a nap végén önállóan tudnak visszamenni a szállodájukba.
• Dubai Marinában 1 órás hajókázás az épített csatornán a lenyűgöző felhőkarcolók között és a
tengeren a hamarosan megnyíló Dubai Ain óriáskerék lábánál
• Pálma sziget, Atlantis The Palm és a The Point
• Souk Madinat Jumeirah, régi piacok hangulatát visszahozó fedett sétálóutca- és lagúnarendszer
• Burj al Arab beach, a Burj Al Arab szálloda melletti szabadstrand
• Dubai Canal és a Sheikh Zayed Road híres felhőkarcolói

• Emirates Tower, Future Museum és a világ első 3D nyomtatóval készült háza
• Dubai Pénzügyi központ, Dubai tőzsde épülete
Ár: 27 900 Ft/fő, 4-12 éves kor között 16 800 Ft/fő, 3 éves korig ingyenes
RÉGI DUBAI VÁROSNÉZÉS Időtartam: 4-5 óra
Ez egy sétálósabb félnapos kirándulás a város régi, történelmi épületei között és hagyományos piacain. A
program során a híres "abra"-val kelünk át a Dubai Creek egyik partjáról a másikra. A Dubai Creek egy
természetes tengeröböl, melynek két partján helyezkedett el a történelmi Dubai. Innen indult a város fejlődése
és terjeszkedése az 1960-as években. Az alábbi látványosságokat tekintjük meg:
• Jumeirah mecset – Dubai leghíresebb mecsete
• Dubai Museum (belépőjegyet az ár tartalmazza)
• Bastakya és/vagy Sindagha városrész
• Séta a régi városrészben és a piacokon (aranypiac, textilpiac, fűszerpiac)
• Átkelés a Creek-en “Abra”-val – tradicionális, közel 100 éves tikkfából készült kishajók

Ár: 24 800 Ft/fő, 4-12 éves kor között 14 900 Ft/fő, 3 éves korig ingyenes
BURJ KHALIFA BELÉPŐJEGY
A világ legmagasabb épülete, amelyben több szinten is van kilátóterasz. Mi azt javasoljuk, hogy a Félnapos
Modern- vagy az Egésznapos Dubai városnézés délutánjára vegyék meg a jegyet, mert a városnézés utolsó
állomása a Dubai Mall, ahol a Burj Khalifa torony bejárata és a világhírű zenére táncoló szökőkút is található.
Amennyiben vettek belépőjegyet, az idegenvezető a Burj Khalifa bejáratánál köszön el a vendégektől, Önök
pedig este metróval vagy taxival olcsón és biztonságosan vissza tudnak menni a szállodájukba. A toronylátogatás
után lehet sétálni, vásárolni, vacsorázni és a szökőkútban gyönyörködni.
(A Burj Khalifa belépőjegyet előre kell megvenni dátumra és időpontra, ez a jegy nem váltható vissza és nem
módosítható!!! Abban az esetben is ki kell fizetni, ha meghiúsulna az utazás!!! A Burj Khalifa voucher
beváltásához fényképes igazolvány szükséges!)
A Burj Khalifa az alábbi belépőjegyeket kínálja:
At The Top - 124. emelet
Ár: 23 900 Ft/fő a felnőtt és 19 00 Ft/fő a gyerekjegy 4-12 éves kor között, 3 éves korig ingyenes
Az At the Top 124. emeleti kilátóba a fenti árat csak több, mint 5 nappal a látogatás előtt történő foglalás esetén
tudjuk garantálni. A látogatás előtti 5 napban történő foglalás esetén a jegy ára 28 900 Ft/fő.

At the top SKY -148.
Emelet Ezzel a jeggyel először a 148. Emeleten lévő Lounge-jellegű kilátóterasz látogatható, majd a 124-125.
emeleten is körbe lehet sétálni. Sokkal kevésbé jellemző a sorbanállás. A jegy további előnye, hogy a vendégeket
datolyával, aprósüteménnyel és kávéval kínálják.
Ár: 49 500 Ft/fő, 3 éves korig ingyenes, efelett teljes ár
Lounge – 152., 153. & 154. emelet
• Tea in the Clouds (12:30-14:30, 15:00-17:00): kényelmesen elhelyezkedve élvezhetik a gyönyörű kilátást,
miközben megkóstolhatják a friss süteményeket és desszerteket, illetve elfogyaszthatnak egy teát vagy kávét.
Ár: 56 900 Ft/fő, 4 éves kor alatt ingyenes, efelett teljes ár
• Bubbly Sundowner (17:30-19:00): a romantikus naplementében elfogyaszthatnak egy pohár pezsgőt vagy más
alkoholos italt, miközben gourmet falatkákat kóstolhatnak.
Ár: 61 500 Ft/fő, 4 éves kor alatt ingyenes, fölötte teljes ár
• Cocktails under the stars (19:30-21:00, 21:30-24:00): Élőzene (énekes vagy DJ) gondoskodik a megfelelő
hangulatról, miközben elkortyolhatnak egy pohár pezsgőt vagy más alkoholos italt és gourmet falatokat
kóstolgathatnak.
Ár: 56 900 Ft/fő, 4 éves kor alatt ingyenes, efelett teljes ár
HAGYOMÁNY ÉS TERMÉSZET – EGÉSZ NAPOS KIRÁNDULÁS HATTÁBA Időtartam: 9-10 óra
Dubai emírség második legnagyobb városa az ománi határ közelében a Hajar-hegység vonulatai között. A Hatta
városába vezető országút látványos hegyi kanyonon vezet át. Ez az egynapos kirándulás nagyon jó lehetőséget
kínál a természeti szépségen túl a hagyományos emirati törzsek, családok életébe is bepillantani. A városban az
alábbi látványosságokat tekintjük meg:
• Az ország legrégebbi mecsetet kívülről
• A hagyományőrző falu (skanzen), ami egy szép fekvésű domboldalon fekvő régi település hagyományos
házaiban lett kialakítva.
• Hatta Dam, a gyönyörű, mindig vízzel teli víztározó a Hajar hegység ölelésében, ahol 1-1.5 óra
szabadprogramot biztosítunk, mivel a víztározón kialakított vízisportközpont sokféle lehetőséget kínál.
Mindenképpen érdemes felfedezni a sziklás hegyvonulat lábánál elhelyezkedő „tengerszemet”
vízibiciklivel, kajakkal, csónakkal vagy elektromotoros kishajóval.
• Hatta Wadi hub by Meeras – kültéri „kalandpark”, kiránduló és bicikliútvonalak kiinduló pontja,
étkezési, fotózási és sétálási lehetőség. Gyerekek és „lélekben gyerek” kalandvágyó felnőttek
kipróbálhatják a hatalmas, magas építésű trambulint, akadálypályát, íjászatot, baltavetést.
Ár: 38 900 Ft/fő, 4-12 éves kor között 23 500Ft/fő, amely étkezést és eszközbérlést nem tartalmaz (kb. fejenként
5 000- 7 000 Ft-tól elérhetőek)

VARÁZSLATOS HEGYEK – EGÉSZ NAPOS KIRÁNDULÁS A JEBEL JAIS HEGYHEZ Időtartam: 9-10 óra
Az egésznapos kirándulás során meglátogatjuk a legészakabbi emírséget, Ras Al Khaimah-t, ahol többféle
természetközeli és adrenalindús programot ajánlunk az ország legmagasabb és a Hajar-hegység második
legmagasabb hegycsúcsán, a Jebel Jais hegyen.
• A hegyvonulat lábánál, a völgyben megállunk egy víztározónál fotózni a „kősivatag közepén”
• Az 1934 m magas sziklás hegyvonulat tetején az alábbi lehetőségek várják a látogatókat: o A világ
leghosszabb és leggyorsabb drótkötélpályája, a Jebel Jais Flight (Guiness record)
o Jebel Jais Zipline tour, amely 7 drótkötélpályát foglal magában és a gyalogút egy üvegaljú
függőhídon vezet át
o Megállunk egy szépen kialakított parkolóban (Jebel Jais Top Cafeteria), ahonnan a hegyvonulat
mind a két oldalán lenyűgöző panoráma tárul elénk - a völgy és a tenger egyaránt látható.
Különösen nagy élmény megcsodálni a naplementét a kilátópontról, kb 1600m magasságból.
o A Jebel Jais kilátóponttól induló rövid és könnyű gyalogtúra ösvényen is végig lehet menni
• Igény esetén, privát kirándulás keretei között van lehetőség módosított programra, korai indulással.
Így részt lehet venni a Hajar hegység lenyűgöző, kopár, sziklás hegyvonulatai között kialakított láncos és
beülős 2.5 órás „Via Ferrata” - túrán 3 drótkötélpályával megspékelve. Ezt követően vendégeinket
ugyanúgy felvisszük a Jebel Jais Top Cafeteriához.

Ár: 38 900 Ft/fő, 4-12 éves kor között 23 500 Ft/fő + az opcionális programok
A kirándulásokat vasárnapra és szerdára ajánljuk elsősorban. Az opcionális programok esetében előzetes
foglalás szükséges, melyek árára kérje irodánk ajánlatát.
SIVATAGI SZAFARI TRADÍCIONÁLIS BBQ BÜFÉVACSORÁVAL Időtartam: kb 5 óra, minden nap délután
Egy félnapos délutáni sivatagi kaland, ahol a vendégek Land Cruiserrel autóznak a sivatagi dűnék között, majd
egy sivatagi táborba érkeznek, ahol lehetőség van a helyi hagyományokkal és kultúrával megismerkedni,
naplementét fotózni és homokdűnék között sétálni. A csomag az alábbi programokat tartalmazza:
• Dűnézés klimatizált terepjáróval és tapasztalt, angolul beszélő sivatagi sofőrökkel
• Tevegelés és sólyombemutató
• Hennafestés, helyi ruhák felpróbálása
• Vízipipa, kávé, datolya, üdítőitalok
• Bőséges és nagyon ízletes arab BBQ büfévacsora
• Kerengő dervis és hastáncos bemutató
• Van lehetőség quad bérlésre a tábor bejáratánál, de ez a helyszínen fizetendő készpénzzel

A Land Cruiser a szálloda előtt várja a vendégeinket 15:00-16:00 között, ahova 21:30 körül térnek vissza
ugyanazzal a kocsival és sofőrrel. Ehhez a programunkhoz nincs a helyszínen folyamatos magyar asszisztencia, a
sofőrök azonban beszélnek angolul és nagyon kedvesek, segítőkészek.
Ár: 26 500 Ft/fő, gyermekkedvezmény 6-11 éves kor között 19 900 Ft/fő. 6 éves kor alatti gyermek esetén privát
autó foglalása szükséges, az árat külön kérésre tudjuk küldeni.
(várandós nőknek, hátfájdalmakkal küzdőknek és pici babáknak nem ajánljuk ezt a programot)
AQUAVENTURE & LOST CHAMBERS BELÉPŐJEGYEK – TRANSZFER NÉLKÜL
Felnőtt belépőjegy: 29 900 Ft/fő
Gyermek belépőjegy, 1,2 m alatt: 24 500 Ft/fő
DUBAI PARKS AND RESORTS BELÉPŐJEGYEK (LEGOLAND, LEGOLAND WATERPARK, MOTIONGATE PARK) –
TRANSZFER NÉLKÜL
1 nap alatt 1 park a fenti 3 közül, felnőtt & gyerek belépő: 25 900Ft/fő
1 nap alatt 2 park a fenti 3 közül, felnőtt & gyerek belépő: 27 900 Ft/fő

DHOW CRUISE with DINNER -TRANSZFERREL Időtartam: kb 4 óra
Tradicionális arab "dhow cruise" hajókázás a Dubai Creeken a régi városrészben, a Marinában a toronyházak
között épített csatornán vagy a közelmúltban átadott Dubai Canal-on este 8-10 között. A hajón bőséges és finom
arab büfévacsorát szolgálnak fel. (az ár az üdítőitalokat is tartalmaz)
Ár:
Creek 27 500 Ft/fő transzferrel, 12 éves kor alatt 20 500 Ft/fő
Marina 29 900 Ft/fő transzferrel, 12 éves kor alatt 21 900 Ft/fő
Dubai Canal Cruise 29 900 Ft/fő transzferrel, 12 éves kor alatt 21 900 Ft/fő
LA BATEAUX DUBAI – PANORÁMA HAJÓZÁS A CREEKEN (MODERN HAJÓVAL)
Vacsora italfogyasztás nélkül: 30 900 Ft/fő transzfer nélkül
Vacsora üdítőkkel: 32 900 Ft/fő transzfer nélkül
Vacsora üdítőkkel, alkoholfogyasztással: 37 900 Ft/fő transzfer nélkül
MUSSANDAM KIRÁNDULÁS Időtartam: 10-11 óra
Egész napos kirándulás a sziklás-hegyes keleti partra, az Emirátusokhoz tartozó Dibba városába. Onnan
tradicionális arab fa hajóval, Dhow Cruise-zal indul a hajókázás az ománi öbölbe, a fjordokban. Ehhez a
programhoz nem jár magyar idegenvezetés, a sofőrök és a matrózok minden esetben beszélnek angolul. A
csomag tartalma:
• Hajókázás tradicionális show hajókkal a “fjordokban”
• Strandolás és felszíni búvárkodás
• Frissen készített ebéd, gyümölcsök és üdítőitalok a hajón

Ár: 21 700 Ft/fő körül transzferrel, 10 900 Ft/fő körül gyerek 3-11 éves kor között, pontos ár egyéni lekérés
alapján
Az Abu Dhabi Emírség szigorú határátlépési- és karanténelőírásai miatt jelenleg az egynapos Abu Dhabi
kirándulás, Al Ain kirándulás és Fearrari World látogatás nem kivitelezhető. Bízunk abban, hogy hamarosan
enyhítenek a szigorú szabályozáson és korlátozásokon.
KULTURÁLIS ABU DHABI EGÉSZ NAPOS VÁROSNÉZÉS Időtartam: 8-9 óra
A városnézés során meglátogatjuk Abu Dhabi kulturális épületeit és látnivalóit, illetve megismerkedhetnek a
helyi hagyományokkal és történelemmel is.
• Sheikh Zayed Nagymecset, a világ 8. legnagyobb mecsete (bemegyünk);
• Emirates Palace, itt csak egy fotó erejéig állunk meg;
• a Heritage Village-ben (hagyományörző falu) megismerkedhetnek a helyi hagyományokkal; § Louvre
Abu Dhabi Múzeum, ahol megtekinthetik az ideiglenes- és állandó tárlatokat;
• Utunk során áthaladunk a Yas-szigeten, a Ferrari World és a Forma1-es pálya mellett.
Ár: 40 500 Ft/fő, 3-12 éves kor között 24 500 Ft/fő per fő, 3 éves korig ingyenes (az ár minden belépőt tartalmaz)
Az Abu Dhabi Emírség szigorú határátlépési- és karanténelőírásai miatt jelenleg az egynapos Abu Dhabi
kirándulás, Al Ain kirándulás és Fearrari World látogatás nem kivitelezhető. Bízunk abban, hogy hamarosan
enyhítenek a szigorú szabályozáson és korlátozásokon.
FÉNYŰZŐ ABU DHABI EGÉSZ NAPOS VÁROSNÉZÉS Időtartam: 8-9 óra
A városnézés során Abu Dhabi leghíresebb és legcsillogóbb épületeit ismerhetik meg.
• Sheikh Zayed Nagymecset, amit belülről is megcsodálhatnak
• Emirates Palace, ahol vendégeink egy aranyporos süteményre vagy egy aranyporos cappuccinora
• Qasr Al Watan elnöki palota és a Parlament új épülete
• áthajtunk a híres Abu Dhabi Corniche sugárúton, fotózási lehetőség a Corniche öböl partján
• Louvre Abu Dhabi Múzeum előtt rövid fotózási lehetőség § Forma1-es pálya megtekintése
Ár: 46 500 Ft/fő, 4-12 éves kor között 27 900 Ft/fő, 3 éves korig ingyenes (az ár tartalmazza az Emirates Palace
kötelező fogyasztást és a belépőjegyet a Qasr Al Watan-ba)
Az Abu Dhabi Emírség szigorú határátlépési- és karanténelőírásai miatt jelenleg az egynapos Abu Dhabi
kirándulás, Al Ain kirándulás és Fearrari World látogatás nem kivitelezhető. Bízunk abban, hogy hamarosan
enyhítenek a szigorú szabályozáson és korlátozásokon.

ABU DHABI ÚJABB CSODÁI (EGÉSZ NAPOS VÁROSNÉZÉS nem csak VISSZATÉRŐKNEK) Időtartam: 8-9 óra
Ezt a városnézést elsősorban visszatérő vendégeink számára ajánljuk, ugyanis a kirándulás Abu Dhabi újabb,
2019 előtt nem létező vagy nem megnyitott látványosságaira fókuszál.
• Sheikh Zayed Nagymecset - ahol csak egy fotó erejéig állunk meg
• Etihad Towers - a 74. emeleten található kávézóban lélegzetelállító panoráma tárul elénk
• Qasr Al Watan – Elnöki Palota, Parlamenti ülésterem, elnöki fogadóterem és bankett terem
• Louvre Abu Dhabi múzeum - megtekinthetik az ideiglenes- és állandó tárlatokat.
Ár: 51 900 Ft/fő, 4-12 éves kor között 30 900 Ft/fő, 3 éves korig ingyenes
(az ár tartalmazza a belépőt az Etihad Towers-be, a Qasr Al Watan-ba és a Louvre Múzeumba) Az Etihad Towers
belépőjegy tartalmaz egy vouchert, aminek az értéke kb. egy kávé vagy egy szendvics
Az Abu Dhabi Emírség szigorú határátlépési- és karanténelőírásai miatt jelenleg az egynapos Abu Dhabi
kirándulás, Al Ain kirándulás és Fearrari World látogatás nem kivitelezhető. Bízunk abban, hogy hamarosan
enyhítenek a szigorú szabályozáson és korlátozásokon.
OÁZISOK VÁROSA – EGÉSZ NAPOS AL AIN VÁROSNÉZÉS EBÉDDEL Időtartam: 9-10 óra
Az Abu Dhabi emírséghez tartozó Al Ain városa az ország negyedik legnagyobb városa, az ománi határon
található. Híres a parkjairól, kertjeiről, és a helyi mezőgazdaság fellegvára volt az elmúlt évszázadban. A
hagyományos oázisokat és az azokat védő erődöket az elmúlt években restaurálták, sokat megnyitottak a
látogatók számára, így Al Ain városa Abu Dhabi kulturális és hagyományőrző turisztikai szerepét tölti be. Al Ain
városa teljesen más élményt nyújt, mint Dubai vagy Abu Dhabi, hiszen annak ellenére, hogy a negyedik
legnagyobb város az országban, nincs felhőkarcoló vagy igazán magas ház még a belvárosban sem. Az
egésznapos kirándulás során az alábbi helyeken van lehetőség kiszállni és sétálni:
• Sheikh Zayed Palota múzeum –Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan palotája, ahol az ország első elnöke
élt családjával kormányzóként 1966-ig.
• Al Ain oázis –a város legnagyobb hajdani mezőgazdasági területe 147000 pálmafával. Ez a hangulatos
és gyönyörű park felkerült az UNESCO világörökségi listájára is, hiszen nagyon szépen bemutatja a
hagyományos öntözéses mezőgazdaságot (falaj-öntözőrendszer).
• Büféebéd üdítővel egy négycsillagos szállodában
• Tevepiac –aktív teve- és élőállat piac, ahol minden nap kereskednek az állatokkal
• Jebel Hafeet hegy –1249m magas kopár sziklás hegycsúcs a sivatagi síkság közepén, ahova az
Emírségek első hegyi szerpentinje vezet fel, több látványos, kilátóteraszos megállóval
Ár: 44 900 Ft/fő, 4-12 éves kor között 26 900 Ft/fő, 3 éves korig ingyenes
Az Abu Dhabi Emírség szigorú határátlépési- és karanténelőírásai miatt jelenleg az egynapos Abu Dhabi
kirándulás, Al Ain kirándulás és Fearrari World látogatás nem kivitelezhető. Bízunk abban, hogy hamarosan
enyhítenek a szigorú szabályozáson és korlátozásokon.

FERRARI WORLD BELÉPŐJEGYEK – TRANSZFER NÉLKÜL
A Ferrari World megnyitásakor a világ legnagyobb beltéri vidámparkja és egyben Ferrari múzeuma volt, hiszen a
hatalmas aulában számos Ferrari versenyautót, versenyautó motort és fényképet állítottak ki. Itt lehet kipróbálni
a világ leggyorsabban gyorsuló hullámvasútját, a “Formula Rossát” is.
Ár: Felnőtt normál belépőjegy: 27 500 Ft/fő
Gyerek belépőjegy (1,3m alatt): 23 900 Ft/fő
Felnőtt sorban állás nélküli jegy: 42 900 Ft/fő
Gyerek sorban állás nélküli egy (1,3m alatt): 35 900 Ft/fő
Az Abu Dhabi Emírség szigorú határátlépési- és karanténelőírásai miatt jelenleg az egynapos Abu Dhabi
kirándulás, Al Ain kirándulás és Fearrari World látogatás nem kivitelezhető. Bízunk abban, hogy hamarosan
enyhítenek a szigorú szabályozáson és korlátozásokon.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• Az Abu Dhabi városnézés során a mecsetbe való belépéshez a hölgyeknek adunk abayát, ami a helyi női viselet.
Enélkül a mecset nem látogatható. Férfiaknak hosszúnadrág és legalább póló viselése kötelező, amennyiben
rövidnadrágban érkeznek, akkor tudunk adni kandoorát, ami a helyi férfi viselet. Ezen kívül semmilyen tetoválás
nem látszódhat ki a ruha alól.
• Az Emirates Palace-ba való belépéshez a hölgyek részéről egy csinosabb ruha/nadrág/szoknya szükséges, ami
térd alá ér, felülre pedig egy csinosabb vállakat is takaró felső vagy kendő. A férfiaknak az Emirates Palace-ba
való belépéshez hosszúnadrág és galléros póló vagy ing viselése kötelező, illetve zárt cipő, ami nem lehet
edzőcipő. Szükség esetén tudunk adni kandoorát, ami a helyi férfi viselet.
• Sok esetben előfordul, hogy vendégeink az Abu Dhabi városnézés után ott maradnak a Ferrari Worldben és
csak este jönnek vissza taxival Dubaiba. Ha szükséges, tuduk transzfert ajánlani az esti hazautazáshoz.
• A belépőjegyek esetében a gyermekkedvezmény minden esetben a partnerek kedvezményétől függ.
• A városnézéseken magyar utasainkat minden esetben magyar idegenvezető kíséri.
• A fenti árak Dubai szállodából indulva és érkezve érvényesek.
• A fenti árak egyéni árak, azaz fenntartjuk a jogot arra, hogy más utasok is csatlakoznak Önökhöz ha ugyanarra
a napra más magyar utasok is ugyanazt a programot kérték.
• Esetünkben nem kell nagy csoportokra gondolni, az átlagos létszám max 4-8 fő a városnézések alkalmával.
• Természetesen van lehetőség privát kirándulást kérni felár ellenében, ha utasaink azt szeretnék, hogy az
idegenvezető csak velük legyen. Privát kirándulások esetében a program is szabadon alakítható a megadott
időtartamban. Ebben az esetben kérem kérje specifikus árainkat!

A kirándulásokat szervező helyi partnerünk fenntartja a jogot a programok módosítására, az árak
változtatására!

