
„Boso po
piasku”

orientalny REJS
Dubaj, Oman, Abu

Dhabi
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O DUBAJU WYRAZÓW KILKA …

Wierzyć się nie chce, że zaledwie 50 lat temu była tu pustynia, zamieszkana przez tylko 6
tys. ludzi zajmujących się głównie rybołówstwem i poławianiem pereł. Dziś położony na
Półwyspie Arabskim, a należący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dubaj to metropolia
licząca 3 mln mieszkańców i 150 narodowości.

Dominującą religią jest islam, językiem oficjalnym - arabski, ale bez problemu można
porozumieć się po angielsku. To, że Dubaj jest krajem muzułmańskim, widać już na lotnisku:
kobiety w czadorach, mężczyźni w diszdaszach - tradycyjnych białych strojach, dziesiątki
sklepów z arabskimi ubraniami. Wybitnie ograniczony jest również dostęp do alkoholu, bo
przecież dobry muzułmanin nie pije….

Co więc ciągnie turystów do Dubaju? Słońce, niemal przez cały rok, jasne, złociste plaże,
no i... samo złoto, którego Dubaj jest największym importerem na świecie. Zdobi budowle
pełne ażurów, motywów roślinnych i geometrycznych oraz stroje kobiet. Niemal na każdej ulicy
natkniemy się na szyld jubilera, ale prawdziwie złoty jest Gold Souk, wielkie targowisko z
eleganckimi sklepami, a w nich naszyjniki, pierścionki, bransolety, spinki do mankietów,
zegarki, dzbany, misy, sztućce, cukiernice, no i złoto w sztabach. Po sąsiedzku rozciąga się
niezwykły Spice Souk pełen małych sklepików z przyprawami - szafranem, mirrą, suszonymi
limonkami, papryczkami...

Dubaj kusi. Polami golfowymi, parkami wodnymi, wyścigami konnymi, wieczornymi
przejażdżkami łodzią po Creeku, wyprawami na safari … A pustynia zaczyna się zaledwie
godzinę drogi od centrum miasta….
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Kto nie lub
Kto nie lubi chodzić boso w styczniu po plaży?
Ręka do góry! Śmiało! 

Zapraszam Państwa na niebywale atrakcyjny rejs, tam gdzie ciepło, tam gdzie
słonecznie i tam gdzie przepych aż kapie z każdego okapnika przepychu.

Rejs rozpoczyna się w Dubaju, do którego dolecieć trzeba ma się rozumieć
samolotem, następnie wsiadamy na statek.
Rejs trwa 7 dni w trakcie których zwiedzimy dokładnie Dubaj, Abu Dhabi, Khasab
i Muscat w Omanie.

Wypoczęci, nazwiedzani i opaleni wrócicie Państwo do domu pod koniec lutego.

Pytania?
1. Jak wygląda zakwaterowanie? – kwaterujecie Państwo cały czas na statku
wycieczkowym Costa Meditarranea w kabinach dwuosobowych wewnętrznych.
2. Co z wyżywieniem? – pełne – podczas rejsu macie Państwo możliwość
jedzenia przez większość doby.
3. Co z terrorystami?, ja się boję Arabów – w Emiratach nie zdarzają się
żadne incydenty. Jest to bardzo bezpieczny kraj. A Arabowie – czystszych i
bardziej przyjaznych niż szejkowie znad Zatoki naprawdę trudno znaleźć…
4. Rejs – będzie bujać, mam chorobę morską! – eeee tam! Zatoka Perska
zimą to bardzo spokojny akwen, niemalże jezioro 
5. Jaka będzie pogoda? – zazwyczaj w tym regionie świata w styczniu mamy
piękne słońce i +25-27 stopni.
6. Dubaj, a cóż tam ciekawego, mnie interesują tylko „prawdziwe zabytki”! –
nic bardziej mylnego  Każdy inteligentny człowiek powinien zobaczyć Emiraty
Arabskie – miejsce gdzie kultura arabska – jedna z najstarszych na świecie,
pasja, wizja i pieniądze dały niezwykły efekt. Każdy kogo znam wyjeżdżał z
Emiratów mówiąc – WOW! To trzeba zobaczyć!
I chyba najważniejsze – wracacie Państwo wolni od nieuzasadnionych
uprzedzeń w stosunku do islamu – ten wyjazd to prawdziwa wymiana kulturowa.
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Kto nie lub

Dzień 1 – Jedziemy na lotnisko i leeecimy do Dubaju, lądujemy. Po przylocie –
zasuwamy na statek, kolacja, pyyycha i dobranoc.
A kto będzie miał jeszcze siłę, może z nami przejść się na spacer po statku, lub też
pouprawiać gimnastykę w nocnym klubie.

Dzień 2 – zwiedzamy Dubaj – dziś stara część i trochę nowej, o 13 musimy być w
porcie. Płyniemy Abrą, oglądamy dubajski fort i muzeum, kto chce wjeżdża na
najawyższy budynek świata – Burj Khalifa (30eur bilet) i oglądamy niezwykłe akwarium.
Wracamy na statek-obiad. Popołudnie na słoneczku, a jest +27 stopni….
Każdy ma to, na co zasłużył…

Dzień 3 – Muscat – jedziemy oglądać Oman, przepiękny meczet, wspaniali ludzie,
niebywale egzotyczne targi, kompletnie inne niż kosmopolitycznym Dubaju. AAAA i
uwierzcie Państwo, nie znam uczciwszych ludzi, niż Arabowie znad Zatoki…

Dzień 4 – Na morzu, relaks, spanko, czytanie, kasyno

Dzień 5 – Khasab – to ciągle w Omanie, nazywanym jest Norwegia Emiratów – z uwagi
na swój fiord z wodą spokojną jak olej… co dziś? Dziś pojedziemy myślę że na
pustynię. Zobaczyć co w piasku chrupie. Dzis wieczór kapitański, więc wyciągamy
lepszą koszule, czysta skarpetki i idziemy na elegancka kolację
Dzień 6/7 – Abu Dhabi, oj będzie się działo…. schodzimy rano ze statku, oglądamy
największy meczet nad zatoką, tor wyścigów Formuły 1, Emirates Palace (z zewnątrz) i
wracamy do Dubaju zobaczyć to czego nie widzieliśmy. Na pożegnanie słynna wyspa –
palma i legendarny stok narciarski, czyli największa lodówka świata.
Pozwiedzani, z kieszeniami wypchanymi daktylami zmiatamy na lotnisko bo wylot już
blisko. Czas wracać do skutej lodem i śniegiem Polski, po wylądowaniu żegnamy się
serdecznie.

Data Port Wpłyn. Wypł.
23.02 wylot z Polski, przylot do Dubaju,

zaokretowanie
24.02 Dubaj– poranne zwiedzanie,

wypłynięcie
   14.00

25.02 Muscat 9.00
26.02 Muscat i dzień na morzu 1.00
27.02 Khasab 8.00 18.00
28.02 Abu Dhabi/Dubaj – wylot wieczorem, 8.00
29.02 Przylot do Polski
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Costa Mediterranea to włoska elegancja dopracowana w najdrobniejszych szczegółach,
zainspirowana stylem włoskich pałaców.
Restauracja Argentieri zadziwia balkonem oraz 139 dziełami sztuki srebrniczej.
Posiłki i napoje: 3 restauracje, w tym buffet Grill & Pizzeria: Argentieri (restauracja) Perla
del Lago (bufet), Posilipo i kilkanaście barów.
Na pokładzie: 4 baseny (w tym 1 z rozsuwanym dachem i zjeżdżalnią oraz basen dla dzieci),
4 jacuzzi, wielofunkcyjne boisko sportowe, trasa do joggingu, centrum urody i pielęgnacji ciała
wraz z siłownią, teatr Osiris usytuowany na trzech pokładach, kasyno i dyskoteka, centrum
handlowe, punkt medyczny, galeria sztuki, sklep fotograficzny, kaplica, kantor wymiany walut.
Kabiny: Całkowita liczba kabin 1057, 620 kabin posiada balkon. Rodzaje kabin: wewnętrzna
(ok. 14m2), zewnętrzna z oknem (ok. 16m2), zewnętrzna z balkonem (ok. 16m2), Suite (ok.
25m2). Wszystkie kabiny wyposażone są w dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne,
łazienkę z prysznicem lub wanną (w zależności od kategorii) i toaletą. Dodatkowo suszarka
do włosów, satelitarna TV, radio pokładowe, klimatyzacja, telefon, sejf, mini bar.

Costa Mediterranea ****
Wesoła, kolorowa i jasna Costa Mediterranea

oczarowuje tuż po wkroczeniu do lobby
przeszklonymi windami i rzeźbami tancerzy. W
górze, widać błękit nieba.
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PRZELOT w obie strony do Dubaju i z powrotem, z dużym bagażem podręcznym
55x40x25 i małym bagażem 40x20x20.
5 NOCLEGÓW – na statku w kabinach 2-osobowych wewnętrznych
WYŻYWIENIE – całodzienne na statku, pakiet napojów do obiadów i kolacji w tym piwo i
wino – 50eur dopłaty, all incl ok..30eur/dzień
TRANSFERY na miejscu
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ZYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne w wariancie podstawowym,
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY (min.20os) – w terminie uzgodnionym ,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłane drogą mailową .

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
PAKIET WYCIECZEK na statku – 100 eur, fakultatywnie Burj Khalifa ok..30eur.
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne)
Napiwki na statku – około 60 euro,
.

CENA: ok. 3499pln/os
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Do uslyszenia!

Zapraszam do kontaktu:
Rafal Rouba

+48 601 632 580

PURA VIDA!
www.puravida.com.pl

pl. Dabrowskiego 3
90-249 Lódz, Polska
NIP: 725-214-33-98
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