
DUBAJ – ABÚ DHABÍ - ISTANBUL

Najlepší zážitok
pevnosti Al Fahidi Fort sa nachádza známe Dubajské múzeum, umiestnené v 200 rokov starom 
reštaurovanom paláci šejka Saeeda. Po prehliadke navštívime štvrť Al Bastakiya, ktorá je známa 
svojimi starými vežovitými domami, ktoré postavili bohatí obchodníci. Cez známu zátoku Dubai 
Creek sa preplavíme naspäť. Z tohto miesta sa nám poskytne krásny výhľad na mesto.
POPOLUDNÍ OD CCA 15:00 HOD – nezabudnuteľný čas v púšti - jazda džípom a večera v oáze pod 
hviezdami (fakultatívne)
Z hotela nás vyzdvihnú modernými klimatizovanými džípmi. Zažijeme  vzrušujúcu jazdu cez 
piesočné duny a navštívime ťaviu farmu. Na záver nás si dáme chutnú večeru z grilu s ochutnávkou 
vynikajúcich arabských špecialít. Večer bude v znamení arabského folklóru, očaria nás tanečnice 
brušného tanca a naskytne sa aj možnosť vyskúšať si pravú arabskú vodnú fajku. Ba dokonca 
budeme mať aj príležitosť zajazdiť si na ťave a vychutnať si očarujúci západ slnka na púšti. Na tento 
zážitok človek len tak ľahko nezabudne.

4. deň: Výlet do Abu Dhabi (fakultatívne)
Mesto charakterizujú široké luxusné bulváre, početné mešity, ultramoderné architektonické 

1. deň: Let do Dubaja
Prílet cez Istanbul do Spojených arabských emirátov (Dubaj, alebo Abu Dhabi), transfer z letiska do 
hotela v Dubaji.

2. deň: Moderný Dubaj (fakultatívne)
Moderný Dubaj ponúka len to najlepšie z najlepšieho, a preto naša prehliadka začína slávnou a 
najvyššou budovou sveta, Burj Khalifa. Ďalej sa pozrieme na druhé naj v meste – na najväčšie 
nákupné centrum na svete, Dubaj Mall, s jeho neuveriteľným akváriom a zábavným centrom. 
Zastavíme aj v luxusnej štvrti a prístave Dubaj Marina, ktorý vyrástol na pobreží Perzského zálivu. 
Našu prehliadku zakončíme na slávnom palmovom ostrove Palm Jumeirah a uvidíme i nádherný 
a známy hotel Atlantis.

3. deň: Tradičný Dubaj do 13:00  (v cene)
Dnes spoznáme rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou Dubaja. Prejdeme sa zlatou oázou “AL 
MUMAYYAZ”. Presunieme na rušné trhovisko Souks, s vôňou orientálnych korenín. V historickej 

Architektúra

Akciová uvádzacia 

cena!



skvosty. Najväčšia a nesporne i najkrajšia 
budova je rezidencia emira, biela pevnosť 
Al-Hosn, či luxusný 7* hotel Emirates Palace. 
Neujde nám ani majestátna mešita šejka 
Zayeda, tretia najväčšia mešita na svete, 
zdobená zlatom. Majte svoj fotoaparát po ruke, 
pretože toto majstrovské dielo architektúry 
je skutočne ohromujúce.V centre remesiel 
môžeme sledovať miestne ženy pri vykonávaní 
tradičných remesiel. V noci odlet do Istanbulu.

5. deň: Poldenný fakultatívny výlet do Istanbulu
Po prílete do Istanbulu navštívime známu 
Suleymanovu mešitu, majstrovské dielo 
architekta Sinana, ktorý sa preslávil, ako 
pán kupol. Po nej sa pozrieme na podzemné 
cisterny – najväčšiu nádrž pitnej vody na svete. 
Poprechádzame sa cez staré mesto až k stanici 
Orient Expresu. Vychutnáme si výbornú tureckú 
kávu, zažijeme čulú atmosféru egyptského 
bazára, s rozmanitým výberom exotického 
korenia, sušených ovocí a kávy. Po nákupoch sa 
zastavíme, aby sme sa pozreli, ako sa vyrábajú 
známe ručne viazané koberce. Prenocovanie 
v Istanbule.
6. deň: Krása Istanbulu (fakultatívne)
Deň začneme jazdou popri pobreží Istanbulu, 
okolo hradieb až k Zlatému rohu a mostu 
Galata, kde sa nám naskytne neobyčajný 
pohľad na nové a staré mesto. Prejdeme sa 
historickým centrom a objavíme najkrajšie 
skvosty mesta - Egyptský, Hadí a Tehlový obelisk 
a Modrú mešitu, ktorá sa ako jedna z mála na 
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svete môže popýšiť až šiestimi minaretmi. 
Vrcholom dňa je návšteva nádherného paláca 
Topkapi, sídlo bývalých sultánov. Vďaka 
vzácnym exponátom paláca máme možnosť 
predstaviť si život a prepych osmanských 
sultánov.  Objavte neuveriteľne krásne poklady 
krajiny 1001 noci. Prenocovanie v Istanbule. 

7. deň: Bospor a Istanbul (fakultatívne)
Dnes navštívime Hagiu Sofiu, kedysi najväčší 
kresťanský chrám na svete, ktorý už 1 400 
rokov zdobí panorámu mesta. Ďalej sa 
vydáme do fabriky, kde si môžeme kúpiť 
tradičné kožené výrobky. Poobede nás čaká 
nezabudnuteľná plavba Bosporom, ktorý je 
plný nielen historických pamiatok a sídiel 
sultánov, ale aj domovom bohatých a vplyvných 
tureckých osobností. Plavba je po druhý most, 

CENA NEZAHŔŇA

- Ostatná strava 
a nápoje, tringeld. 
- Mestská daň v UAE cca 
4 € / noc, 
- Príplatok za 1 lôžkovú 
izbu  349 €
- Poistenie 18 €
- Fakultatívne výl

Fatih Mehmet most.  
8. deň: Odlet domov
S krásnymi a nezabudnuteľnými zážitkami 
z dvoch svetových metropol, odletíme domov.

Letenka z Viedne cez Istanbul do Dubaja (popr. Abu Dhabi) 
Letenka z Abu Dhabi (popr. Dubaja) do Istanbulu 
Letenka z Istanbulu do Viedne
Letiskové poplatky a bezpečnostné taxy
Transfer Bratislava – Viedeň letisko - Bratislava
Uvítací drink
Transfery z letiska do hotelov a späť
Ubytovanie v 4* hoteloch na 3 noci v Dubaji a v 4* 
hoteloch na 3 noci v Istanbule
Raňajky v hoteloch
Slovensky / česky hovoriaci sprievodca
Nemecky / anglicky hovoriaci sprievodca
Výlet Tradičný Dubaj
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Obdobie 07.04. - 14.04.2016 20.10.-27.10.2016

Cena 849 € 849 €

Moderný Dubaj 59 €

Jazda džípom po púšti 
a grilovačka 79 €

Okružná jazda po Abú 
Dhabí 65 €

Poldňový výlet do 
Istanbulu 30 €

Okružná prehliadka 
Istanbulu (1. časť) 55 €

Okružná prehliadka 
Istanbulu (2. časť) 55 €

Všetky fakultatívne výlety v UAE 179 €(namiesto 203 €)
Všetky fakultatívne výlety v Istanbule 129 €  (namiesto 140 €)

Všetky fakultatívne výlety spolu 299 € (namiesto 343 €)


