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DUBAI, A MODERN CSODÁK VÁROSA        8 NAP / 7 ÉJSZAKA • 4*-OS SZÁLLODA 
látogatással a Dubai Expo 2020 világkiállításra és Abu Dhabiba     először a Fehérvár Travel kínálatában

 
1. nap: 
Délután elutazás Budapestről a világ egyik legjobb légitársaságának tartott Emirates menetrend szerinti, közvetlen járatával Dubaiba, 
az Egyesült Arab Emírségek szupermodern metropoliszába. Érkezés helyi idő szerint a késő esti órákban. Transzfer a szállodába 
(7 éj).  
2. nap: Dubai 
Délelőtt szabad program, pihenés a szállodában. 
Délután megkezdjük a dubai városnézést az Al Fahidi erődben nagyszerűen berendezett Dubai Múzeum meglátogatásával. Ezt 
követően 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. 
3. nap: Abu Dhabi 
Kirándulás az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu Dhabiba. Városnézés: modern városnegyedek, panoráma a városra a 
hullámtörőről, tengerparti sétány stb. A program fénypontja a 22.000 négyzetméteren épült lélegzetelállító Sheikh Zayed Bin Sultan 
Nagymecset meglátogatása. A hatalmas építmény főkupolája 70 m, 4 minaretje pedig egyenként 115 m 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.) 
4. nap: Dubai / sivatagi szafari  
Délelőtt Dubai szupermodern városrészeivel ismerkedünk: lélegzetelállító felhőkarcolók, szebbnél szebb paloták és szállodák, a 
híres Jumeirah mecset, sípálya, üzleti negyed, fotószünet a Burj Khalifánál, a Burj al Arab szálloda, Dubai Marina, Pálma-sziget az 
Atlantis Hotellel stb.  
Fakultatív program: Burj Khalifa, a világ legmagasabb épülete 
Fakultatív lehetőség a Burj Khalifa meglátogatására. 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 is. 
A fakultatív program (a belépőjegy) ára: 13.200 Ft. 
Délután szabadidő, pihenés a szállodában, vagy: 
Fakultatív program: Sivatagi szafari 
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: 17.900 Ft – vacsorával (garantált program).  
5. nap: Dubai / Expo 2020  
Az érdeklődőknek idegenvezetőnkkel lehetőséget biztosítunk a Dubai Expo meglátogatására (irodánk a transzfert és a belépőjegyet 
biztosítja). Az első világkiállítást 1851-ben rendezték Londonban, ahová hatmillió ember látogatott el. Ez idáig 33 város adott otthont 
világkiállításnak, Londontól Osakáig, most először a Közel-Keleten pedig Dubai szupermodern metropolisza a házigazda. Egy 
világkiállítás egy óriási nemzetközi kiállítás, amely a különböző nemzetek eredményeinek a bemutatására szolgál, az emberi 
találékonyságot ünnepli, és bemutatja a legújabb találmányokat, projekteket és ötleteket, az emberek és nemzetek közötti kulturális 
együttműködést pártolva. Több mint 190 ország vesz részt a kiállításon, az ország pavilonok hihetetlen és úttörő élményeket 
nyújtanak (pl. Hyperloop, Amazonas-medence). Az Expo kivételes szórakozási és egyben tapasztalatszerzési lehetőséget nyújt az 
építészet szerelmeseinek, a kultúra rajongóinak vagy akár az ínyenceknek – új gasztronómiai élmények, naponta több tucat élő 
esemény, kápráztató parádék, művészeti és kulturális műsorok, wellnessesemények. 
6. nap: Dubai / Al Ain oázisváros  
Szabadprogram Dubaiban, pihenés a szállodában, lehetőség Dubai felfedezésére egyénileg. 
Fakultatív program: Al Ain oázisváros 
Utazás a sivatagon keresztül autópályán Al Ainba (fotószünet a homokdűnéknél). A sivataggal körülvett Al Ain pár évtizede még egy 
kis beduin település volt, most egy nagyváros, tele zöldövezettel, gyönyörű lakónegyedekkel, bevásárlóközpontokkal. A városnézés 
során többek között látogatást teszünk abban az erődben, ahol Zayed sejk született (érdekes múzeum). Zayed sejk 1971 és 2004 
közötti uralkodására esett az Emírségek felvirágoztatása. Napközben megismerkedünk majd a város szélén lévő tevepiaccal is, 
amely a legnagyobb az országban. Délután felmegyünk egy kilátópontig az Emírségek és Omán határán fekvő Jebel Hafeet-ra, az 
Emírségek második legmagasabb hegyére, ahonnan Al Ain és a környező oázisok, a sivatagi tájak panorámájában 
gyönyörködhetünk.  
A fakultatív program ára: 15.900 Ft. (Min. 20 fő esetén. Kisebb létszámnál is indul, de valamivel magasabb áron.) 
7. nap: Dubai 
Szabad program, pihenés a szállodában, lehetőség Dubai további felfedezésére egyénileg. Egyéni programok szervezésében az 
idegenvezető a helyszínen természetesen segítséget nyújt.  
Dubai számtalan programlehetőséget kínál: tengerparti strandolás a híres Jumeirah Beach-en; hajókázás; helikopterezés; vásárlás 
az Emirates plazában; a világ egyik legnagyobb és legszebb virágoskertje, a Miracle Garden; a világ legkülönbözőbb országainak 
kultúráját bemutató Global Village; a Dubai Akvárium; a világ legnagyobb óriáskereke, az Ain Dubai; a Palm Tower tetején 52 emelet 
magasságban lévő kilátótér; a Dubai Expo 2020 stb. Taxival, illetve a szálloda közelében lévő metróállomásról (a szupermodern 
metróval) Dubai ősi belvárosa, az üzletek, a piacok és számos egyéb nevezetesség is könnyedén elérhető. 
8. nap:  
Reggel transzfer a dubai repülőtérre, elutazás közvetlen járattal Budapestre. Érkezés a kora délutáni órákban.  
 

 



         FEHÉRVÁR TRAVEL ○ www.fehervartravel.hu ○ Eng.szám: R01364/1996/2000          

 

Utazás: Budapestről Dubaiba és vissza menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal, a helyszínen légkondicionált autóbusszal. 

Szállás: 7 éjszaka Dubaiban egy 4 csillagos medencés szállodában, kétágyas, fürdőszobás, légkondicionált szobákban.  
Bővebb információk a szállodákról: 
„A” jelű csoportok: Hilton Garden Inn Al Muraqabat: www.hilton.com/en/hotels/dxbgigi-hilton-garden-inn-dubai-al-muraqabat 
„B” jelű csoport: DoubleTree by Hilton Al Jadaf: www.hilton.com/en/hotels/dxbjadi-doubletree-dubai-al-jadaf/  
„C” jelű csoport: Aloft Hotel Al Mina: www.marriott.com/hotels/travel/dxbra-aloft-al-mina-dubai 
„D” jelű csoport: Four Points by Sheraton Downtown: www.marriott.com/hotels/travel/dxbdf-four-points-downtown-dubai/ 

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív büfévacsora az 1. és a 4. nap kivételével. 

Időpontok Teljes részvételi díjak 
2022. febr. 06 – 13. A 366.000 Ft + 40.400 Ft (reptéri ill.) = 406.400 Ft 
2022. febr. 26 – márc. 5. B 318.000 Ft + 39.200 Ft (reptéri ill.) = 357.200 Ft 
2022. márc. 11 – 18. A 366.000 Ft + 40.400 Ft (reptéri ill.) = 406.400 Ft 
2022. márc. 16 – 23. C 318.000 Ft + 39.200 Ft (reptéri ill.) = 357.200 Ft 
2022. márc. 23 – 30. D 366.000 Ft + 40.300 Ft (reptéri ill.) = 406.300 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a reptéri illetéket, a helyi autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást 
büféreggelivel, az útlemondási biztosítást, a csomaghordást a szállodákban, a felsorolt programokat belépődíjakkal (beleértve a 
Dubai Expo belépődíját is), a monorail jegyet Dubaiban a Pálma-szigetre, a helyi idegenvezető költségeit és a Fehérvár Travel 
idegenvezetőjét Budapesttől Budapestig, valamint az érvényben lévő idegenforgalmi adókat (kilépési illeték ebben az esetben nincs). 

Félpanziós felár:   A 52.900 Ft  
(5 vacsora)  B 49.500 Ft  

C 49.500 Ft  
D 56.700 Ft  

Egyágyas felár:   A 133.000 Ft  
B 98.400 Ft  
C 98.400 Ft  
D 149.000 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 470 Ft/nap (ld. 11. oldal) 
 
 
 
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.  
Januári információk szerint a járványhelyzet az Egyesült Arab Emírségekben kedvező, a lakosság több mint 98%-a megkapta a 
COVID elleni védőoltás első adagját. Az Emírségekbe a turisztikai célú beutazás lehetséges, ehhez egy 72 óránál nem régebbi 
negatív PCR teszt elvégzése szükséges. Abu Dhabi Emírségbe - Al Ain is ide tartozik (3. és 6. nap) a nevezetességek 
megtekintéséhez hivatalosan oltási igazolást kérhetnek. 

Időzóna: Magyarországhoz képest az Emírségekben plusz 3 óra. 

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

Útlevél: Az útlevélben nem lehet izraeli pecsét, és annak a hazaérkezés dátumához képest még legalább 6 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 

Vízum: 2021. decemberi információk alapján az Emírségekbe történő belépéshez a helyszínen kiállított vízum ingyenes.  
 
 

 

 


