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DUBAI, A MODERN CSODÁK VÁROSA        8 NAP / 6 ÉJSZAKA • 4-5*-OS SZÁLLODÁK 
kirándulásokkal és tengerparti pihenéssel       2022-ben először a Fehérvár Travel kínálatában

 
1. nap: 
Késő este elutazás Budapestről menetrend szerinti, közvetlen járattal Dubaiba, az Egyesült Arab Emírségek szupermodern 
metropoliszába.  

2. nap: Dubai (óváros, Al Shindagha Múzeum, Frame, ebéd) 
Érkezés helyi idő szerint a reggeli órákban. Délelőtt ismerkedés Dubai ősi városrészével. Átkelés vízitaxival a souk-ok negyedébe, 
ahol lesz idő nézelődni vagy vásárolni a fűszerpiacon, a zöldségpiacon, vagy a Dubai egyik fő vonzerejének tartott aranypiacon. Ezt 
követően meglátogatjuk a modern Al Sindagha Múzeumot, mely Dubai történelmét mutatja be látványos formában.   
A déli órákban Dubai egyik építészeti csodájához utazunk. A „Frame” két 150 méter magas toronyból áll, melyeket egy közel 100 
méter hosszú híd köt össze. A 2018-ban átadott építmény tetejéről páratlan panoráma nyílik Dubainak mind az ősi, mind a modern 
negyedére. A közös ebéd után transzfer a szállodába délután 3-4 óra körül (3 éj). A nap hátralévő részében pihenés, szabad 
program.  

3. nap: Abu Dhabi 
Kirándulás az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu Dhabiba. Városnézés: modern városnegyedek, panoráma a városra a 
hullámtörőről, tengerparti sétány stb. Látogatást teszünk a skanzenben is, mely bemutatja, hogy milyen volt itt az élet az olajmezők 
felfedezése előtt. A program egyik fénypontja a 22.000 négyzetméteren épült lélegzetelállító Sheikh Zayed Bin Sultan Nagymecset 
meglátogatása. A hatalmas építmény főkupolája 70 méter, 4 minaretje pedig egyenként 115 méter magas, továbbá itt található a 
világ legnagyobb kézzel készített (egy darabból álló) szőnyege és kristálycsillárja is. (Figyelem: a Nagymecsetbe jelenleg a belépés 
díjtalan, de amennyiben ez időközben változik, az esetleges belépődíj a helyszínen fizetendő.) 
Abu Dhabi egy másik építészeti csodáját az Etihad-tornyok jelentik. Az öt egymás mellett álló látványos felhőkarcoló közül a 
legmagasabb, 300 méteres torony tetején lévő kilátóterasz nyitva áll a turisták számára. Az Abu Dhabi kirándulás során fakultatív 
lehetőség lesz lifttel felmenni erre a teraszra (gyönyörű panoráma). 

4. nap: Dubai (a modern városnegyedek) 
Ezen a napon Dubai szupermodern városrészeivel ismerkedünk: lélegzetelállító felhőkarcolók, szebbnél szebb paloták és szállodák, 
a híres Jumeirah mecset, a vitorlás hajót formázó Burj al Arab luxusszálloda, a Pálma-sziget az Atlantis Hotellel, a Dubai Marina 
(fakultatív sétahajózási lehetőség), a sípálya az Emirates Plázában stb. A városnézés során az érdeklődők felülhetnek az Ain Dubai-
ra, mely a világ legnagyobb óriáskereke. 
Fakultatív program: Burj Khalifa, a világ legmagasabb épülete, Dubai Fountain 
Este fakultatív lehetőség a Burj Khalifa meglátogatására (összesen kb. 3 órás program idegenvezetőnkkel). A Burj Khalifa a maga 
828 méteres magasságával és 160 emeletével a világ eddigi legmagasabb és legtöbb emelettel rendelkező épülete. A 124. emeleten 
létrehozott üvegfalú kilátóból lenyűgöző, 360 fokos panoráma nyílik Dubai városára. Az épülethez tartozó 11 hektáros parkban áll a 
világ egyik legnagyobb szökőkútja, a Dubai Fountain (félóránként látványos fény- és vízijátékok). 
A fakultatív program ára: 22.900 Ft. (A program ára tartalmazza a transzfert és a belépőjegyet is.) 

5. nap: Dubai (a Jövő Múzeuma), Sharjah 
Délelőtt szabadprogram Dubaiban, pihenés a szállodában, lehetőség Dubai felfedezésére egyénileg. 
Fakultatív program: a Jövő Múzeuma 
Látogatás a Jövő Múzeumában. A 2022 februárjában átadott futurisztikus épület egy mérnöki csoda, a világ egy legkülönlegesebb 
építménye. A múzeumról részletes információkat találnak a museumofthefuture.ae honlapon.   
A fakultatív program ára: 21.500 Ft.  
A kora délutáni órákban városnézés a Dubai mellett található Sharjah-ban, az azonos nevű emírség székhelyén. Sharjah bővelkedik 
látnivalókban, nem véletlenül tartják az arab világ kulturális fővárosának. 
Ezt követően utazás Ras Al Khaimah emírségbe, a szállodai szobák elfoglalása egy 5 csillagos tengerparti szállodában (3 éj). 

6. nap: Ras Al Khaimah, pihenés a tengerparton, gyöngyhalászat, Dhayah-erőd 
Szabad program, pihenés a szálloda tengerpartján 
Fakultatív program: látogatás egy gyöngytenyésztő telepen és a Dhayah erődben (5-6 órás kirándulás). 
A Perzsa-öböl bejáratának környéke már a középkorban is a természetes gyöngy halászatának egyik központja volt. Ma már 
tenyésztik a gyöngyöt, a Suwaidi Pearls nevű cég telepe nyitva áll a turisták számára is. Egy bárkával megyünk majd a vízen lévő 
platformra, ahol egy bemutató keretében sok érdekességet megtudhatunk a gyöngyhalászat történelméről, a gyöngyhalászok 
életéről, a gyöngytenyésztés folyamatairól. A helyi idegenvezető természetesen felbont majd egy kagylót, amelyben nagy eséllyel 
egy szép igazgyöngy található.  
A gyöngyhalászok után a közeli Dhayah-erődhöz utazunk. A Hajar-hegység egyik nyúlványán álló építményből szép panoráma nyílik 
a környező tájra. 
A fakultatív program ára: 34.700 Ft. 

7. nap: Ras Al Khaimah, pihenés a tengerparton, Sivatagi szafari 
Szabad program, pihenés a szálloda tengerpartján 
Fakultatív program: Sivatagi szafari 
Délután utazás terepjárókkal a homokdűnéken keresztül a sivatag belsejébe. Több fotószünet után továbbutazás a sivatagi táborba. 
Itt napnyugta közben lehetőség lesz kipróbálni a tevegelést, a hennafestést, a homokszánkózást, a vízipipázást. A helyben készülő 
büfévacsora után hastáncos bemutató zárja a napot. 
A fakultatív program ára: 23.900 Ft – vacsorával. 

8. nap: pihenés a tengerparton 
Délelőtt szabad program, pihenés a szálloda tengerpartján. Dél körül kijelentkezés a szállodából, majd transzfer a dubai repülőtérre, 
elutazás közvetlen járattal Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.  
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Utazás: Budapestről Dubaiba és vissza menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal, a helyszínen légkondicionált autóbusszal. 

Szállás:  
3 éjszaka Dubaiban egy 4 csillagos medencés szállodában, kétágyas, fürdőszobás, légkondicionált szobákban. Bővebb információ 
a szállodáról:  Doubletree by Hilton Al Jadaf: www.hilton.com/en/hotels/dxbjadi-doubletree-dubai-al-jadaf 
3 éjszaka Ras Al Khaimah emírségben egy tengerparti 5 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás, légkondicionált szobákban. 
Bővebb információ a szállodáról: Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island: www.hilton.com/en/hotels/rktmidi-doubletree-
resort-and-spa-marjan-island 

Ellátás: Büféreggeli és egy ebéd a 2. napon / fakultatív büfévacsora a 3., a 4., az 5. és a 6. napon. (A 7. napon a „Sivatagi szafari” 
fakutatív program tartalmazza a vacsorát.) 

Időpontok Teljes részvételi díjak 
2022. nov. 03 – 10.  406.000 Ft + 79.100 Ft (reptéri ill.) = 485.100 Ft 
2022. nov. 10 – 17.  406.000 Ft + 79.100 Ft (reptéri ill.) = 485.100 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket a 20 kg-os feladható poggyásszal, a reptéri illetéket, a helyi autóbuszos utazást, 
a 6 éjszakai szállást büféreggelivel, a 2. napon az ebédet, az útlemondási biztosítást, a csomaghordást a szállodákban, a felsorolt 
programokat belépődíjakkal (beleértve olyan drága belépődíjat is, mint például a „Frame” Dubaiban), a monorail jegyet Dubaiban a 
Pálma-szigetre, a helyi idegenvezető költségeit és a Fehérvár Travel idegenvezetőjét Budapesttől Budapestig, valamint az 
érvényben lévő idegenforgalmi adókat. 

További fakultatív lehetőségek: 
(Az árak tájékoztató jellegűek.) 

Dubai Marina   egyórás sétahajózás 27 USD 
Dubai  Ain Dubai (óriáskerék) 35 USD 
Abu Dhabi  Etihad-tornyok  33 USD 
1 USD = kb. 384 Ft (2022. júniusában) 

Félpanziós felár:    53.900 Ft (4 vacsora) 

Egyágyas felár:  169.400 Ft  

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 470 Ft/nap  
 
 
 
Hasznos tudnivalók: 

Időjárás: A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlagai a következők: 
október: 35 °C / november: 30 °C / december: 26 °C / január: 25 °C / február: 25 °C / március: 28 °C / április: 33 °C.  
Az esőnek nagyon kicsi a valószínűsége, hiszen átlagosan 5-6 esős nap van évente (igaz, ezek a napok inkább a téli időszakra 
esnek). 

Egészségügyi előírások: Kötelező védőoltásra nincs szükség.  
A Coviddal kapcsolatos esetleges beutazási szabályozásokról honlapunkon is találnak információkat; de a hivatalos, 
folyamatosan frissülő, naprakész és részletes tájékoztatást a Konzuli Szolgálat oldalán olvashatják. 

Időzóna: Magyarországhoz képest az Emírségekben plusz 3 óra. 

Repülési idők: A Budapest – Dubai repülőút hossza kb. 5 óra.  

Útlevél: Az útlevélnek a hazaérkezés dátumához képest még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.  

Vízum: 2022. júniusi információk alapján az Emírségekbe történő belépéshez a helyszínen kiállított vízum ingyenes.  
 
 

 


