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Letecký zájazd Dubaj 
 

Termín: 28.09. 2019 – 02.10.2019 

Cena: 599€ 
Navštívte s nami jedno z najznámejších miest sveta, Dubaj! Odlet z Bratislavy, prehliadka 

najkrajších pamiatok mesta so sprievodcom, 5 dní s ubytovaním v hoteli. 
Program: 

1. deň - Z Bratislavy poletíte do Dubaja a ubytujete sa v hoteli. 

2. deň - Po raňajkách sa vydáte do Jumeraih, kde máte možnosť navštíviť prvú mešitu 

sprístupnenú neveriacim - Jumeraih Mosque. Prejdete sa po pláži, okúpete sa v mori, 

poprechádzate sa po promenáde Jumeraih alebo si pozriete najluxusnejší hotel na svete, 

Burj Al Arab, kde noc stojí až do 8 300 €. Prípadne navštívite Mall of Emirates s lyžiarskou 

zjazdovkou, ktorú si môžete aj vyskúšať. 

3. deň - Po raňajkách sa vydáte do časti mesta, ktorá bola pred 60 rokmi len púšť, no dnes je 

tam luxusná časť - Dubai Marina. Navštívite Dubai Mall, miesto, kde sa pod jednou strechou 

nachádzajú obrovské akvárium, kiná či vyše 1 200 obchodov. Budete mať aj možnosť 

návštevy najväčšej budovy sveta, Burj Khalifa,  ktorá má 163 poschodí, s možnosťou 

vyhliadky zo 124. poschodia. Večer zakončíte prehliadkou fontán.  

4. deň - Po raňajkách sa vydáme do starej časti mesta Creek. Budete mať možnosť plavby 

loďou. Po nej navštívime trh so zlatom, voňavkami a trh s koreninami. 

5. deň - Po raňajkách vás bude čakať transfer na letisko a odlet. 

V cene je zahrnuté: 
• letenka: Bratislava - Dubaj - Bratislava vrátane všetkých poplatkov 
• 1x príručná batožina do 10 kg (max rozmer 55 × 40 × 23 cm), 1x zapísaná batožina do 20 kg 
• 4x ubytovanie v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 4x raňajky 
• prehliadka Dubaja so sprievodcom, prehliadky podľa programu bez vstupov 
 
Cena nezahŕňa:  
• cena za kompletnú dopravu v Dubaji počas celého zájazdu, vrátane transferu 250 AED 
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď nižšie) 
• turistickú daň 10 AED za izbu na noc je nutné uhradiť pri príchode priamo na recepcii 
• odporúčané vreckové min. 120 € na osobu 
 
 
Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
• mešita Jumeraih cca 20 AED 
• výhľad z Burj Khalifa cca 120 AED 


