Dubaj pro rodiče a děti + LEGOCITY + KOUPÁNÍ V MOŘI (letecky z Ostravy – Katovic)
18.11. - 22.11. 2020

25 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27073/

Specialista:

Katarína Kolíbalová, +420 776 028 005, kolibalova@radynacestu.cz

Dobrodružství v exotice pro malé i velké? Zažijte s ilustrovaným cestovatelem Vašíkem a s námi napínavou honbu za
pokladem, koupání v moři podél nekonečných pláží i adrenalin v zábavních parcích, které předčí vaše očekávání!
Absolvujeme superrychlou jízdu džípy v pouštním safari, poznáme historii legendami opředené země i všechna
světová nej, na která si Dubaj sáhla. Emiráty s dětmi na vlastní kůži!

Na co se můžete těšit
svět lega a pohádek v zábavním parku
vodní radovánky v moři nebo aquaparku
fascinující jízda džípem po dunách pouště
jedinečná světelná show Dubai Fountain
výhled z nejvyšší budovy světa Burj Khalifa

Co už máte v ceně?*
odvoz z Ostravy na letiště do Katovic a zpět (u vybraných termínů navíc VIP vyzvednutí u domu)
letenka Katovice – Dubaj – Katovice se všemi poplatky vč. letištní taxy
kabinové zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel viz níže
transfer letiště – hotel – letiště v Dubaji
4x ubytování v Dubaji v hotelu ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením
4x snídaně
pobytová taxa
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
dárek pro malé cestovatele
pojištění záruky pro případ úpadku CK
* Cena zájezdu pro dítě je stejná jako pro dospělou osobu.

Co cena nezahrnuje?
odbavované zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel viz níže
doporučené kapesné minimálně 180 €/os./pobyt (na MHD, vstupy, stravování)
jízdné MHD a vstupné na místě
fakultativní vstupenky, pouštní safari (tematický večer vč. barbecue)
bakšišné
cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj: 5 300,00 Kč

Kde budete ubytováni?
hotel v dosahu místního MHD
možnost občerstvení a nákupů v okolí hotelu
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Jak je to s jídlem?
snídaně v hotelu formou bufetu
možnosti dalšího občerstvení v průběhu dne během programu

Cestovní pojištění
EASY
48 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
80 Kč / den / osoba + STORNO 300 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné pro zájemce:
Monorail na Palm Jumeirah: jednosměrná jízdenka – 20 AED
Lyžování v Mall of the Emirates (2hodinový vstup): dospělý 220 AED, děti (7-13 let) za 190 AED (cena zahrnuje zapůjčení
veškerého vybavení)
Bruslení v Dubail Mall: dospělý 63 AED, dítě do výšky 100 cm za 30 AED, zapůjčení bruslí 50 AED (vratný poplatek)
Vodní park Aquaventure: dospělý 260 AED, dítě do výšky 120 cm za 215 AED
MOTIONGATE Dubai Theme Park - 235 AED/os.

Vstupné
Burj Khalifa – vyhlídka ze 124. a 125. patra
Dítě: 1 400,00 Kč, Dospělý: 1 750,00 Kč
Burj Khalifa – vyhlídka ze 148. patra (+ 124. a 125. patra)
Dospělý: 4 000,00 Kč
Pouštní safari (tematický večer vč. barbecue)
Dítě: 1 150,00 Kč, Dospělý: 1 350,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Středa 18. listopadu: Na začátek vás seznámíme s ilustrovaným Vašíkem a předáme vám tajný cestovatelský deník, se
kterým budeme pracovat a bavit se po celou dobu zájezdu. A protože to máme do Dubaje celkem dálku, dneska se
bude jen létat a odpočívat.
V ranních hodinách odjezd z Ostravy na letiště do Katovic – odvoz je v ceně zájezdu: u vybraných termínů navíc VIP
vyzvednutí u domu. V odpoledních hodinách odlet z Katovic, večerní přílet do Dubaje. Objednaným autobusem transfer na
hotel, ubytování.

Čtvrtek 19. listopadu: Během dnešního dne uvidíme samá nej, a to nejen dubajská, ale celosvětová! Nejluxusnější
hotel, uměle vytvořené ostrovy, nejlepší koupání… Nebo dáte přednost lyžování?
Ráno přejezd objednaným autobusem k mešitě Jumeirah Mosque, která byla jako první v Dubaji zpřístupněna nemuslimům. Poté
přejezd po hlavní třídě Jumeirah Road k dubajskému symbolu - nejluxusnějšímu hotelu na světě Burj Al Arab. Procházka po
krytém souku (tržišti), odkud jsou na hotel nádherné výhledy a fotostop na veřejné pláži vedle hotelu. Pak nás čeká další ze
symbolů Dubaje - uměle vytvořená palma Palm Jumeirah. Na její konec můžete dojet i jednokolejovým vláčkem. Především zde
uvidíte luxusní hotel Atlantis, v němž se nachází aquapark.
Odpoledne přejedeme ke druhému největšímu nákupnímu centru Dubaje Mall of the Emirates, kde se nachází místní rarita - krytá
lyžařská sjezdovka, na které si můžete zalyžovat i vy. Osobní volno k nákupům a obědu. V případě zájmu je možné se svlažit a
vykoupat na nedaleké nově otevřené pláži La Mer.
Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně.

Pátek 20. listopadu: Dopoledne se projdeme historií Dubaje. Usmlouváme ceny na místních trzích a odpoledne už
bude patřit tak trochu jiným nákupům, ale i vyhlídce z nejvyšší budovy světa a fascinující vodní show!
V dopoledních hodinách se autobusem přesuneme do „historické“ části města – do čtvrti Bastakyia a k Dubai Creeku, kde
uvidíme domy původních obyvatel s větracími komíny a divan vládnoucí rodiny Maktoumů. Bude možnost navštívit
i místní muzeum vybudované v bývalé obranné věži, které se věnuje původnímu životu i obrovskému rozmachu Dubaje. Poté
nastoupíme na typický dopravní prostředek do Creeku – dřevěné lodičky, a necháme se přepravit na typická arabská tržiště –
souky. Navštívit můžeme Gold Souk (trh se zlatem), Spice Souk (s kořením) apod.
Odpoledne se projedeme plně automatickým metrem, protože nás čeká návštěva nákupního centra Dubai Mall, největšího
nákupního střediska ve Spojených arabských emirátech. Najdete zde přes 1 200 obchodů, několik kin, obří akvárium, bruslařský
stadion atd. Symbolem této čtvrti je nejvyšší budova na světě – Burj Khalifa, která měří 828 metrů a má 163 pater. Fakultativně
mohou zájemci vyjet na vyhlídkovou plošinu ve 124. patře nebo dokonce ve 148. patře.
Celý den zakončíme podvečerní podívanou na Dubai Fountain, která je dlouhá přes 250 metrů. Jedná se o jedinečnou show, kdy
voda stříká až do výšky 150 metrů a osvětluje ji několik tisíc reflektorů.
Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně.

Sobota 21. listopadu: Dnes dopoledne nás čeká den plný her. Navštívit můžete jeden ze zábavních nebo vodních
parků, které Dubaj nabízí. A že jich není málo! A jestli ani pak nebudete mít adrenalin na nejvyšších hodnotách, pak
zkuste pravé pouštní dobrodružství v dunách.
Hned po snídani se můžete vydat například do nejnovějšího zábavnímu parku Dubai Parks and Resorts, který se skládá z pěti
tematických areálů. Vstupní branou do tohoto světa je Riverland Dubai – podél řeky se ocitnete v příběhu cestování časem.
Milovníci stavebnice lego jistě ocení areál LEGOCITY, kde lze vidět lego svět plný moderních či středověkých miniatur. Klasické i
netradiční lego součástky inspirovaly stavitele k dalšímu areálu, a to k vodnímu aquaparku LEGOLAND Water Park. Chcete si
vyzkoušet, jak velký jste znalec kreslených hollywoodských pohádek a postaviček? Tak to nesmíte vynechat největší areál
MOTIONGATE Dubai theme park, kde můžete třeba navštívit šmoulí vesnici, osobně pozdravit Shreka nebo Kung Fu Pandu.
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Pokud dáváte přednost vodě, pak je skvělou volbou vodní park Aquaventure, kde se můžete svézt na nejrychlejším skluzavce na
světě, projet línou řeku, tobogánem profrčet akvárium nebo mrknout na "ztracenou Atlantidu" v Lost of chamber. Vyrazit se dá také
do vodního parku Wild Wadi, jež se nachází přímo před symbolem Dubaje "7-hvězdičkovým" hotelem Burj al Arab.
V pozdním odpoledni můžou zájemci zažít pravé pouštní safari – absolvujete jedinečnou jízdu džípem po dunách arabské pouště.
Naším cílem bude beduínský kemp, kde vás čeká pohoštění kávou, čajem a večeře formou barbecue. Výlet zahrnuje i další
autentické zážitky pro zvědavé zájemce – focení v tradičních oděvech, malování henou na kůži, kouření vodní
dýmky, vystoupení břišních tanečnic „tanura show“.
Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně.

Neděle 22. listopadu: Poslední den patří plážové exotice, nákupům suvenýrů nebo návštěvě některé z dalších
úžasných atrakcí v Dubaji. A protože každé dobrodružství má svůj začátek i konec, Vašík se s námi dnes odpoledne
rozloučí. Domů si ale odvezete krom cestovatelského deníku a společných zážitků i tajuplný poklad… V závislosti na
času odletu průvodce přizpůsobí program dne.
Po snídani následuje individuální program, který lze využít k návštěvě dubajského aquaria či ZOO. Nabízí se také odpočinek na
některé z veřejných písečných pláží (např. oblíbená pláž La Mer) a koupání v moři. Pro vodní „gurmány“ můžeme případně
doporučit i návštěvu vodního parku Aquaventure, který se nachází v těsné blízkosti hotelu Atlantis. Všechny věkové kategorie
si zde přijdou na své – nejen pro děti je zde spousta atrakcí a tobogánů, skluzavek, umělých vln a vodotrysků. Milovníci relaxace
mohou odpočívat na 700 metrů dlouhé soukromé pláži nebo v tropické části. V areálu, rozléhajícím se na 17 hektarech, najdete i
žraločí lagunu nebo dráhu pro zipline.
V odpoledních hodinách transfer na letiště, večer odlet, přílet do Katovic těsně před půlnocí a následně cesta do Ostravy.
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