
Podróż z cyklu Świat Opery i Teatru pod patronatem tygodnika ANGORA

Złote miasta nad Zatoką Perską

DUBAJ  i  ABU DHABIDUBAJ  i  ABU DHABI
Zjednoczone Emiraty ArabskieZjednoczone Emiraty Arabskie

Dubai Opera Dubai Opera   
JEZIORO ŁABĘDZIE Piotra Czajkowskiego 

23 - 27 października 201823 - 27 października 2018
  Hotel 4* Sheraton Jumeirah Beach Resort w Dubaju  

położony przy plaży w pobliżu modnego bulwaru The Walk ze stylowymi butikami i restauracjami

♦  pokoje z widokiem na morze   ♦  dwa posiłki dziennie: śniadania i obiady 

      ♦   wycieczka do Abu Dhabi - wizyta w  Muzeum Luwrwycieczka do Abu Dhabi - wizyta w  Muzeum Luwr
z najdroższym obrazem wszech czasów z najdroższym obrazem wszech czasów „„Zbawiciel  ŚwiataZbawiciel  Świata”” Leonarda da Vinci  Leonarda da Vinci 

Ramowy program wycieczki:
(Kolejność zwiedzania może ulec zmianie). 

23 października 2018   – wtorek  
13.00 – spotkanie z przedstawicielem biura „Grand Tour” na lotnisku   Warszawa - Okęcie  przy punkcie informacji -
strefa D, Hala Odlotów (I piętro). 
15.00 – wylot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich linią Emirates. Czas trwania lotu ok. 5 i pół godziny.
Posiłki na pokładzie bezpłatne. 
22.45 – przylot do Dubaju (czas lokalny; plus 2 godziny w stosunku do czasu polskiego).
Przejazd autokarem (ok. 35 km) i zakwaterowanie w hotelu „Sheraton Jumeirah Beach Resort”. 

24 października 2018 –   środa    
Śniadanie i obiad w restauracji hotelowej. 
Czas na relaks, plażowanie, spacery i zakupy na pobliskim bulwarze The Walk. 

Po południu wycieczka autokarowa – zwiedzanie Dubaju  m.in. nowoczesna architektura przy ulicy  Sheik Zayed
Road,  postój  na  zdjęcia  przy  Burj  al  Arab  -  słynnym  hotelu  w  kształcie  żaglowca. Przejazd  do  Dubai  Mall,
największego na świecie centrum handlowo-rozrywkowego, którego atrakcjami są m.in. gigantyczne akwarium, stok
narciarski i lodowisko, wodospady oraz pokaz tańczących fontann. Czas wolny na zakupy/kawę/kolację lub wjazd na
124. piętro najwyższego na świecie wolnostojącego budynku – Burj Khalifa, skąd roztacza się imponująca panorama
Dubaju.  Atrakcja ta jest dodatkowo płatna. 
Powrót do hotelu późnym wieczorem. 



25 października 2018   – czwartek  

Śniadanie i obiad w restauracji hotelowej. 
Czas na relaks, plażowanie, spacery i zakupy na pobliskim bulwarze The Walk.

Wieczorem przejazd autokarem do Dubai Opera. 
Opera otwarta w roku 2016. Oryginalna architektura obiektu nawiązuje do tradycyjnego arabskiego statku żeglarskiego.

20.00 –  22.30  -  balet JEZIORO ŁABĘDZIE Piotra Czajkowskiego
na scenie DUBAI OPERA w wykonaniu Houston Ballet.  

Powrót autokarem do hotelu. Lampka wina w barze hotelowym.  

26 października 2018   - piątek   

Śniadanie i obiad w restauracji hotelowej. 
Czas na relaks, plażowanie, spacery i zakupy na pobliskim bulwarze The Walk.

Wczesnym popołudniem wyjazd na wycieczkę autokarową do Abu Dhabi.
Pierwszym punktem programu będzie wizyta w Muzeum Luwr. Zobaczymy tu dzieło Leonarda da Vinci – „Zbawiciel
Świata”. Obraz, od września tego roku, będzie po raz pierwszy udostępniony dla publiczności. Został on zakupiony
przez saudyjskiego księcia za rekordową cenę - 450 mln dolarów. 
Następnie  przejazd  nadmorską  promenadą  Corniche w  kierunku  Etihad  Towers –  imponującego  kompleksu
hotelowo-biurowego, wykorzystywanego jako tło planów filmowych.
Krótki relaks - podwieczorek w  Emirates Palace,  najdroższym hotelu świata. Specjalnością baru  Le Cafe jest  kawa
cappuccino z płatkami 24-karatowego złota. 
Kolejny punkt programu to wizyta w Wielkim Meczecie Sheika Zayeda. Budowla w mistrzowski sposób łączy elementy
starej i nowej architektury islamskiej. O jej niepowtarzalności stanowią: śnieżnobiałe marmurowe fasady, kilkadziesiąt
kopuł  w tym największa kopuła  świata,  rozległy  arkadowy dziedziniec z  tysiącem kolumn,  żyrandole  z  kryształami
Swarovskiego, liczne detale architektoniczne wykonane ze szczerego złota. Arcydzieło zachwyca symetrią, harmonią
i świetlistością. 
Na zakończenie krótka wizyta na zaskakującym swą architekturą torze wyścigowym Formuły 1.  W  konstrukcję toru
wkomponowany  został  budynek  hotelu  Yas  Viceroy.  Goście  hotelowi  mogą  podziwiać  zmagania  bolidów  bez
wychodzenia z pokoi. 

Wieczorny powrót do hotelu.

27 października 2018   – sobota  

Wyjazd z hotelu w godzinach porannych. Śniadanie w formie pakietu. Wylot  do Polski linią Emirates o  godzinie 8.10. 
Posiłki na pokładzie bezpłatne. Przylot na Okęcie o godzinie 12.15 (czasu polskiego).

Cena: 9 500 zł  + 100 USD (płatne u przewodnika)

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 2 000 zł  

Cena zawiera: 
 przelot linią Emirates na trasie Warszawa–Dubaj–Warszawa  
 transfery autokarowe 
 zakwaterowanie w 4* hotelu Sheraton Jumeirah Beach Resort. Pokoje standard ok. 35 m.kw. z widokiem na morze.

www.sheratonjumeirahbeach.com
 2 posiłki dzienne: śniadania i obiady. Napoje płatne dodatkowo 
 bilet na balet JEZIORO ŁABĘDZIE  (parter – kategoria VIP)
 zwiedzanie Dubaju
 wycieczkę do Abu Dhabi, bilet wstępu do Luwru oraz podwieczorek w hotelu Emirates Palace
 opiekę pilota oraz przewodników lokalnych
 polisę  PZU (KL -  koszty  leczenia  z  rozszerzeniem na  choroby  przewlekłe  do  250.000  zł,  NNW -  następstwa

nieszczęśliwych wypadków do 50.000 zł,  bagaż do 2.000 zł)

Uwaga! Osoby  zainteresowane  wjazdem na  124.  piętro  Burj  Khalifa  prosimy  o  deklarację  przy  podpisywaniu
umowy. Dodatkowa opłata wynosi 400 zł. 

INFORMACJE I ZAPISY:
REGIONALNA AGENCJA TURYSTYKI „GRAND TOUR”

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 123
tel. 42/ 632-06-47, 42/632-63-79,  www.grandtour.com.pl

Nr konta: 35 2490 0005 0000 4520 5027 4586 

http://www.sheratonjumeirahbeach.com/
http://www.grandtour.com.pl/

