
Допълнителни екскурзии***
/заявяват се и се заплащат при закупуване на туристическия пакет/

***С начало и край от хотел в Абу Даби – **

ОБЗОРНА ОБИКОЛКА НА ДУБАЙ - 115 EUR за възрастен; 95 EUR за дете до 11,99 год.

Невероятна екскурзия! Ще разгледаме: Шейх Заид Роуд с ултрамодерните му сгради, минаваме покрай
Емирейтс тауърс, бизнес хотел номер 1, Емирейтс Мол, където се намира уникалната ски писта, Бурж 
Ал Араб - най-известната забележителност на Дубай, Палм Джумейра - изкуствения остров, Бурж 
Халифа- най-високата сграда в света, Дубай Мол и много други.

САФАРИ С БАРБЕКЮ В ПУСТИНЯТА /с вкл. вечеря/ - 90 EUR за възрастен; 75 EUR за дете до 
11,99 год.                       

Екстремна гонитба с джипове по пясъчните дюни на пустинята, възможност за езда на камила, вечеря 
и програма с ориенталски танци, пушене на наргиле, рисуване с кана и др.

ВЕЧЕРЯ В БУРЖ АЛ АРАБ /с вкл.вечеря и трансфери/ 190 EUR за възрастен; 150 EUR за дете 
до 11,99 год.                       

Най-високият и най-луксозният хотел в света! За интериора на помещенията са се погрижили 250 
световно известни дизайнери и използвани 840 кг злато. 
Хотелът е истински шедьовър на архитектурата, строителството и изкуството.

ВЕЧЕРЯ В АТЛАНТИС  /с вкл.вечеря и трансфери/  - цени след запитване

Курорта е разположен на края на изкуствения остров - the Palm Jumeirah. Открит е на 24 септември 
2008. Смайваща архитектура, която привлича множество туристи.

ОБЗОРНА ОБИКОЛКА НА АБУ ДАБИ- Обиколен тур - 60 EUR за възрастен; 40 EUR за дете до 
11,99 год.
Столицата на ОAE, в същото време и най-голямото и богато от общо седем емирства.
Преминаваме през един от най-богатите райони - Ministries area c впечатляващите с лукса си вили; ще 
посетим и пистата Formula 1, а също и джамията Шейх Заид  – втората по големина в света, същинско 
архитектурно чудо; ще се спрем в автентичния музей на открито Херитидж Вилидж; ще видим и най-
скъпия и луксозен хотел в Абу Даби Emirates Palace (отвън) – възможност за посещение на хотела с 
консумация на кафе със златен прашец – около 30$ на човек.

КРУИЗ НА АРАБСКА ГАЛЕРА /с вкл. вечеря/- 95 EUR за възрастен; 67 EUR за дете до 11,99 год.

Круизът на арабска галера по канала на Дубай, Дау – един невероятен начин да се насладите на 
нощен Дубай в типична арабска обстановка!

ПОСЕЩЕНИЕ НА БУРЖ ХАЛИФА -  115 EUR за възрастен; 80EUR за дете до 11,99 год.
С нейните 828 метра кулата е най-високият небостъргач в света, отворена на 04 януари 2010! Бурж 
Халифа (известна още и като Бурж Дубай) е разположена в центъра на Дубай и притежава 56 
асансьора, луксозни апартаменти, бутици, плувни басейни, СПА центрове, корпоративни апартаменти,
хотел и платформа за наблюдение. Тази платформа е разположена на 124 етаж, до който се стига с 
високоскоростен асансьор! Екскурзията включва: трансфери от и до хотела; разходка до Фонтаните на
Дубай и Дубай Мол – най-големият мол в Дубай с над 1200 магазина; посещение на платформата за 
наблюдение на 124 етаж на Бурж Халифа.
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