MALEDIWY I DUBAJ
Wypoczynek na rajskich wysepkach, plaże o piasku białym i miękkim niczym jedwab, z łagodnym wejście do morza, piękne rafy koralowe, zielone palmy –
sceneria wypoczynkowego raju… Następnie najbardziej znane z miast emiratów, symbol luksusu i ekstrawagancji: Dubaj. To magiczne miasto jest koktajlem
łączącym w sobie tradycje arabskie i nowoczesną ekscentryczność, koktajlem którego warto spróbować!

4690 PLN + 2690 USD★

Do uzgodnienia
Minimalna liczba osób: 15
Dopłata do zakwaterowania w hotelach 5*:

1799 USD

Ceny zawierają:
Ceny nie zawierają:
Przeloty (uzależnione od dostępności miejsc w momencie potwierdzenia)
zwyczajowych napiwków (około 65 USD)
Transfery wg programu
napoi do posiłków
Zakwaterowanie w 4* hotelach w standardowych pokojach 2-osobowych
wycieczek opcjonalnych:
Wyżywienie dwa razy dziennie (śniadania i obiadokolacje)
Kolacja w Burj Al Arab 150 USD (bez napoi,
Bilety wstępów
bufet lub 180 USD 3 daniowa kolacja), wejście
Realizację programu
do parków wodnych: Wadi Wadi 65 USD,
opiekę polskiego pilota w dniach 8-14
Altantis 60 USD
ubezpieczenie KL, NW i bagaż, choroby przewlekłe
wizę i koszt wizowania (potrzebny skan paszportu przesłany do biura na 21
dni przed wylotem. Paszport ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt. W
paszporcie nie mogą znajdować się wizy wjazdowe Izraela lub ślady pobytu
w tym kraju)
★

płatne w PLN wg kursu pieniądz-sprzedaż banku Raiffeisen z dnia ostatniej wpłaty

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Polska - Dubaj - Malediwy
Spotkanie na lotnisku na dwie godziny przed wylotem. Rozpoczęcie podróży – przelot do Male (via miasto europejskie).
Dzień 2
Malediwy
Lądowanie w Male, transfer do wybranego hotelu.
Dzień 3-9
Malediwy
Wypoczynek na rajskich wyspach.
Dzień 10
Malediwy - Dubaj
Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Dubaju. Po przylocie i chwili odpoczynku w hotelu, przejdziemy na arabską kolację podczas
rejsu tradycyjnym arabskim dhow.
Dzień 11
Dubaj
Po śniadaniu udamy sie na zwiedzanie najbardziej znanego z miast emiratów, symbolu luksusu i ekstrawagancji. Dawna osada rybacka dziś
zachwyca rozmachem stawianych tu budowli. Zaczniemy od najstarszej dzielnicy miasta, Bastakyia. W zabytkowym forcie Al-Fahidi
zwiedzimy muzeum ukazujące historię miasta. Wodne taksówki nazywane tutaj Abras, zabiorą nas na drugą stronę Dubaj Creek. Jadąc w
kierunku Deira podziwiać będziemy widok na miasto. Odwiedzimy znany targ z przyprawami i Złoty Souk, przejedziemy do Jumeirah,
przystanek na fotografię z Wielkim Meczetem i symbolem miasta, hotelem Burj Al Arab, jego budynek w kształcie żagle można zobaczyć
na wielu zdjęciach z Dubaju. Niedaleko znajduje się Atlantis z częścią podwodną wybudowany na sztucznej wyspie o kształcie palmy. Po
południu wizyta w “Mall of the Emirates” olbrzymim centrum handlowym, znanym przede wszystkim z pierwszego na świecie stoku
narciarskiego wybudowanego pod dachem. Czas wolny na zakupy. Wieczorem kolacja w hotelu, lub Opcjonalnie można zjeść kolację w
Burj Al Arab, jedynym 7* hotelu.
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Dzień 12
Dubaj
Śniadanie, Opcjonalnie zabawa w Parku Wodnym Wadi Wadi, lub Parku Wodnym hotelu Atlantis. Po południu przejazd do Burj Khalifa,
okazja do fotografii, jak również podziwiania wspaniałej panoramy z najwyższego budynku świata. W Burj Dubai znajduje się mnóstwo
atrakcji – Sky Bar, apartamenty, biura, hotel, atrakcje sportowe jak lodowisko, fontanny, restauracje i kawiarnie, i największe centrum
handlowe świata, gdzie znaleźć można znane i nieznane marki z całego świata. Kolacja w Burj Dubai. Wild Wadi to park tematyczny,
położony u stóp Burj al Arab. Postacią przewodnią jest mityczny Juha, który zaprasza do zabawy na licznych atrakcjach: surfingowa fala
naturalnych rozmiarów, 360m rzeka wijąca się po terenie parku, pokonywana w pontonach, liczne, mrożące krew w żyłach zjeżdżalnie.
Atlantis Water Park mieszczący się na samej palmie Jumeirah, oferuje niezapomniane wrażenia z parku wodnego, którego główną atrakcją
jest akwarium z rekinami i płaszczkami, przez środek którego przebiega tunel zjeżdżalni i leniwej rzeki… Dodatkową atrakcją jest dostęp
do plaży.
Dzień 13
Śniadanie, przejazd na zakupy do wybranego centrum handlowego, lub na targ. Kiedy już nasycimy się miastem, udamy sie na pustynne
safari – samochody z napędem na 4 koła zabiorą nas na niezapomnianą przejażdżkę po pustyni. Przed zachodem słońca dotrzemy do
tradycyjnego, beduińskiego obozu pustynnego, gdzie zjemy kolację, której towarzyszyć będzie arabska muzyka. Ten wieczór, podobnie jak
i cała dobiegająca końca wyprawa, pozostanie w pamięci na zawsze, jako piękne egzotyczne wspomnienie.
Dzień 14
Dubaj - Polska
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, powrót do Warszawy.
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HOTELE

HOTELE W CENIE DO WYBORU:

ADAARAN CLUB RANNALHI
www.adaaran.com/clubrannalhi
Położenie: na niewielkiej wyspie Rannalhi, na Południowym Atolu, 32 km od Male, 34 km od międzynarodowego lotniska w Male (45
minut łodzią motorową). Kameralny, ekskluzywny ośrodek, wybudowany w 1996 roku, składa się z budynku głównego oraz bungalowów
otoczonych ogrodem. Club Rannahi należy do znanej i cenionej sieci luksusowych hoteli – Adaaran. Piaszczysta plaża o drobnym, białym
piasku otacza wyspę.
Pokoje: 96 pokoi (88 standardowych oraz 8 bungalowów na wodzie). Standardowe - dwuosobowe (z możliwością dostawki), usytuowane
w dwóch nowoczesnych, 2-piętrowych budynkach, z łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów). Wyposażenie: klimatyzacja sterowana
indywidualnie, TV Sat, minibar, ekspres do kawy i herbaty, telefon; balkon lub taras (stolik, krzesełka).
Do dyspozycji gości: restauracja (kuchnia śródziemnomorska i międzynarodowa, wieczory tematyczne), kawiarnia (przekąski, ciepłe i
zimne napoje), Dhoni Bar, Bungalow Bar, dzienne i wieczorne animacje prowadzone przez włoskojęzycznych animatorów, dyskoteka,
karaoke, wieczory filmowe, Fitness, tenis, tenis stołowy, badminton, wędkowanie, siatkówka, sporty wodne na plaży: windsurfing, narty
wodne, nurkowanie, motorówki, snorkelling, surfing; centrum Ayurveda, wycieczki na Male. Recepcja 24h, kantor wymiany walut,
informacja turystyczna, internet bezprzewodowy w pomieszczeniach ogólnodostępnych (płatny dodatkowo), butik z upominkami i
pamiątkami, sklep z biżuterią, sklep ze sprzętem nurkowym, usługo z zakresu planowania i organizacji ślubu oraz przyjęcia weselnego,
pralnia, opieka medyczna (na życzenie, płatna dodatkowo).
All Inclusive: posiłki w formie bufetu śniadania w godz. 07:30 - 09:30, obiady w godz.12:30 - 14:30, kolacje w godz.19:30 - 21:30,
malediwskie napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 10:00 - 23:00.

VILAMENDHOO ISLAND
www.vilamendhooisland.com
Położenie: na maleńkiej, koralowej wysepce – Vilamendhoo, którą można obejść w ciągu 30 minut, w południowej części Atolu Arii, na
zachód od Atolu Południowego Male, 82 km od międzynarodowego lotniska w Male (transfer łodzią motorową trwa ok. 1,5 h).
Pokoje: 141 pokoi o różnym standardzie, położonych w różnych częściach wyspy. Garden Villa - dwuosobowe, o powierzchni 42 m2, na
podłodze kafelki, z łazienką (WC, prysznic), wyposażenie (klimatyzacja, minibar, telefon); balkon lub taras z widokiem na ogród. Beach
Villa - dwuosobowe, o powierzchni 55 m2, na podłodze kafelki, z łazienką (WC, prysznic), wyposażenie (klimatyzacja, minibar, telefon,
telewizja satelitarna); niewielki ogródek i taras z widokiem na lagunę. Jacuzzi Beach Villa - dwuosobowe, o powierzchni 65 m2,
przestronne, na podłodze drewno, z łazienką (WC, prysznic), wyposażenie (klimatyzacja, minibar, telefon, telewizja satelitarna, stacja
dokująca do iPoda); słoneczny taras z dwuosobowym jacuzzi, leżakami i parasolem. Jacuzzi Water Villa - zbudowane na palach,
bezpośrednio nad powierzchnią wody, dwuosobowe, o powierzchni 85 m2, przestronne, na podłodze drewno, z łazienką (WC, prysznic,
jacuzzi), wyposażenie (klimatyzacja, minibar, telefon, telewizja satelitarna, stacja dokująca do iPoda, głośniki, ekspres do kawy, );
słoneczny taras z leżakami i parasolem oraz schodami prowadzącymi prosto do morza.
Do dyspozycji gości: Wieczorny program animacyjny, tenis stołowy, szachy, rzutki, siatkówka plażowa, kajaki, katamarany, siłownia,
dyskoteka, badminton, płatne dodatkowo: nurkowanie, snorkeling, narty wodne, wędkowanie na otwartym morzu, Spa (czynne w godz.
10:00 - 20:00, zabiegi na twarz i ciało, zabiegi dla dwojga, masaże). Restauracje główne: "Funama" (dla gości zakwaterowanych w Garden
Room oraz Beach Villa, kuchnia międzynarodowa), "Ahima" (dla gości zakwaterowanych w Jacuzzi Beach Villa oraz Jacuzzi Water Villa,
kuchnia międzynarodowa); restauracje a'la carte, nie wliczone w All Inclusive: "The Asian Wok" (kuchnia azjatycka, czynna w godz. 19:30
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- 21:30), "The Hot Rock" (owoce morza, mięsa, czynna w godz. 19:30 - 21:30); bary: "The Bonthi" (na plaży, rzutki, bilard, szachy,
telewizja satelitarna z kanałami sportowymi, wieczorami dyskoteka, czynny 24h), "The Sunset" (tylko dla dorosłych, na plaży, czynny w
godz. 10:00 - 24:00), "The Asian Wok" (czynna w godz. 13:00 - 23:00); kawiarenka internetowa, dostęp do internetu bezprzewodowego w
większości pomieszczeń ogólnodostępnych, opieka medyczna (na życzenie, płatna dodatkowo), biblioteka, jubiler "Sifani", sklep z
pamiątkami.
Dla nowożeńców: kosz owoców i kwiaty na powitanie.
All inclusive: śniadania w godz. 7:30 - 9:30, lunch w godz. 12:30 - 14:00 (w piątki 13:00 - 14:30), kolacje w godz. 19:30 - 21:30, przekąski
w godz. 15:00 - 18:00, malediwskie i wybrane importowane napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe (woda butelkowana, napoje gazowane,
soki, kawa, herbata, piwo, wino, wódka, gin, whisky, rum) całą dobę, minibar w pokoju (woda butelkowana, napoje gazowane, piwo), 1
rejs o zachodzie słońca, 30 min. lekcji nurkowania/windsurfingu/tenisa.

HOTEL 5* ZA DOPŁATĄ:

ROYAL ISLAND RESORT & SPA
www.royal-island.com
Położenie: Położony jest na jednym z rajskich atoli – Baa atoll - w odległości 118 kilometrów od Male. Atoll Baa składa się z
pięćdziesięciu wysepek – częściowo zupełnie niezamieszkanych - z nieskazitelną wodą i piaszczystymi plażami. Dojazd na wyspę składa
się z dwóch etapów, zaczynając od trzydziestopięciominutowej podróży lokalnym samolotem rejsowym z głównego lotniska (czas
oczekiwania zależy od dostępnych połączeń) na platformę należącą do hotelu Royal Island, a kończąc na pięciominutowej podróży łodzią z
platformy do samego hotelu.
Zakwaterowanie: komfortowe i eleganckie wnętrza i udogodnienia, jakich goście mogą oczekiwać od pięciogwiazdkowego hotelu. Każda
willa (32m2) stworzona jest z niezwykle rzadkiej odmiany drewna Merbau, co nadaje jej dodatkowego uroku. W każdej z nich: taras z
widokiem na plażę, klimatyzacja, wentylator, telewizor, kanały satelitarne, telefon, sejf, biurko, część wypoczynkowa, minibar, zestaw do
kawy i herbaty, szafa, zewnętrzny prysznic. W łazience suszarka do włosów, szlafrok, bezpłatny zestaw kosmetyków, toaleta, wanna lub
prysznic, bidet.
Do dyspozycji gości: Na terenie hotelu znajduje się restauracja „Maakanaa” serwująca wyszukane egzotyczne potrawy raz restauracja
„Raabondhi” o eleganckim wystroju i wyrafinowanej atmosferze. Spektakularny widok na turkusowoniebieskie wody Oceanu Spokojnego
dodaje „smaku” podawanym potrawom. Różnorodnością i egzotyka drinków, wieczorami karaoke czy dyskotekami zachwycają hotelowe
bary „Boli”, „Fun Pub” i „Pool Pub”, a prawdziwym miejscem relaksu i odpoczynku jest spa „Aramu”, które w lokalnym języku oznacza
komfort i przyjemność.
Hotel oferuje wiele atrakcji wraz ze sportami wodnymi, nurkowaniem i wycieczkami, oferuje też wiele nietuzinkowych ofert – kolację pod
gwiazdami, romantyczne grillowanie, będące specjalnością hotelu czy wycieczki na inne mniejsze wysepki tylko we dwoje, połączone z
kameralnym piknikiem.
All inclusive: Napoje: woda (2 po 0,5l butelki dziennie), kawa/herbata (gorąca i mrożona), napoje bezalkoholowe i soki, a także alkohole
(lokalne wino, piwo, lokalny gin, wódka, rum, whisky). Posiłki: Śniadanie, lunch i kolacja serwowane są w głównej restauracji hotelu, a
popołudniowe przekąski na tarasie przy głównym basenie w godz. 16.00 – 18.00. 15% zniżki na posiłki w restauracji „a la carte” Ponadto
badminton, tenis stołowy, squash, siłownia, bilard, tenis ziemny, aerobik, siatkówka, windsurfing, nurkowanie powierzchniowe,
żeglarstwo, kajaki w godzinach od 10.00 – 12.00 oraz 14.30 – 17.00.
Dla naszych gości: ◦ powitalny napój; ◦ asysta przedstawiciela hotelu na lotnisku ◦ 2 butelki wody w pokoju 500 ml / dziennie ◦ kawa /
herbata (1 zestaw kawa / herbata na pokój za dzień) ◦ Jeden kosz owoców na pokój w dniu przyjazdu
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Dla nowożeńców: Butelka wina musującego i kosz owoców w pokoju; kolacja przy świecach z winem
Dla obchodzących srebrne lub złote gody: Butelka wina musującego i kosz owoców
Dla obchodzących urodziny ◦ urodzinowy tort i butelka wina na urodziny obchodzone w ośrodku.
UWAGI: Zakwaterowanie od 13:00. Wcześniejsze zameldowanie (od godziny 8:00), bezpłatnie, uzależnione od dostępności pokoi.
Wykwaterowanie do 12:00. Późne wykwaterowanie (do godziny 21:00) bezpłatnie, uzależnione od dostępności pokoi. Aby zagwarantować
możliwość późnego wymeldowania należy zapłacić 85 EUR/pokój.
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