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Oplev Dubai by night og besøg Abu Dhabi. På denne 12 dages
rejse, har I god tid til at opleve både Dubai og Abu Dhabi. Vi har
indlagt flere udflugter, der gør at I får mest muligt ud af jeres
ferie, samtidig med I har masser af tid til at gå på opdagelse på
egen hånd

Byrundtur i Dubai

Dubais gamle bydel, Al Bastakita

Udflugt til Emiraternes hovedstad, Abu Dhabi

Dhow-cruise med middag



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark og ankomst til
Dubai
Fly fra København til Dubai, ankomst sen aften.

Overnatning: Arabian Park Hotel

Dag 2: Byrundtur i Dubai
Dagen starter med morgenmad på hotellet. I har
formiddagen fri og over middag ved 13-tiden bliver I
hentet udenfor jeres hotel, og skal på rundtur i byen.
Dubai byder på nye oplevelser på hvert gadehjørne og
denne udflugt bringer jer gennem både den gamle og den
nye bydel.

Mange billeder skal tages under ferien i Dubai, og hvorfor
ikke begynde med den berømte Burj Al Arab og Jumeirah
moskeen, der er en arkitektonisk seværdighed og
fortsætter til Al Bastakita, den gamle bydel. Her får I en
rundtur i den gamle Al Fahidi Fort, som i dag fungerer
som Dubais historiske museum.

Efter lidt tid på egen hånd i et af de mange
tekstilmarkeder, krydser I Dubai Creek med vandtaxa og
kommer til byens berømte krydderi- og guldmarkeder.
Her er det igen tid til at shoppe, før kursten sættes
tilbage mod hotellet. I er tilbage på hotellet mellem
klokken 17.00-18.00.

Måltider: Morgenmad
Overnatning: Arabian Park Hotel

Dag 3: Dubai
Morgenmad på hotellet og dagen er fri til afslapning eller
besøg for eksempel Mall of the Emirates som er en af



Palmen i Dubai
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verdens største shoppingcentre - her ligger også en af
verdens største indendørs skibaner!

Måltider: Morgenmad
Overnatning: Arabian Park Hotel

Dag 4: Udflugt til Abu
Dhabi
Morgenmad på hotellet. Dagens udflugt starter med
opsamling foran jeres hotel klokken ca. 06.30. Det tager
blot 1½ time at køre fra Dubai til Abu Dhabi. Der gøres
forskellige små stop på vej dertil. I Abu Dhabi skal vi se
hvordan kvinderne laver traditionelt håndarbejde; vi
besøger et center for håndarbejde. Næste stop er den
ældste bygning i Abu Dhabi "Al Husn Palace", som blev
bygget i det 18. århundrede. Der er selvfølgelig lagt foto
stop ind under hele turen. Der er rig mulighed for på
denne tur at se kontrasterne fra før olien blev fundet.
Inden vi sætter kursen mod Dubai igen, stopper vi ved
"Dhow Yard". Her ser vi hvordan lokale bygger træskibe
med simple værktøjer. Der er i dag inkluderet frokost og
sodavand på udflugten.

Måltider: Morgenmad
Overnatning: Arabian Park Hotel

Dag 5: Dinner Show Cruise
i Dubai
Morgenmad på hotellet, og dagen er fri til egne
arrangementer. Klokken ca. 19.00 bliver I hentet foran
jeres hotel, og skal opleve Dubai fra vandsiden. I sejler
rundt i Dubai-bugten i en traditionel arabisk Dhow på et
aftencruise. Nyder den fantastiske Dubai skyline, mens
der serveres spændende arabiske retter. I er tilbage på
hotellet igen ved 22-tiden.

Måltider: Morgenmad
Overnatning: Arabian Park Hotel

Dag 6: Burj Khalifa i Dubai
Morgenmad på hotellet. I dag skal I besøge verdens
højeste bygning Burj Khalifa, som er hele 828 meter høj. I
verdens højeste bygning har man selvfølgelig installeret
en af verdens hurtigste elevatorer - så turen til toppen
tager kun få minutter. På toppen træder I ud på
observationsdækket, som både har en indendørs og en
udendørs afdeling. Herfra kan I nyde udsigten i 360
grader. Foruden det fantastiske bygningsværk og den
fantastiske udsigt har I også mulighed for at nyde et af
verdens største og flotteste springvands-show, der
foregår nede på jorden uden for Burj Khalifa.



Overvej en ørkensafari når I er i Dubai
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Måltider: Morgenmad
Overnatning: Arabian Park Hotel

Dag 7 - 11: Dubai
Morgenmad på hotellet og dagene er fri til afslapning
eller besøg for eksempel Dubai Akvarium, hvor I har
mulighed for at betragte mere end 33.000 fisk og andre
levende vanddyr fordelt på 85 arter. Her er bl.a. 400
hajer og rokker. I går igennem akvariet via en tunnel, som
giver fornemmelsen af, at I selv befinder jer i vandet.

Måltider: Morgenmad
Overnatning: Arabian Park Hotel

Dag 12: Hjemrejse til
Danmark
I dag sættes kursen tilbage mod Danmark og lander der
samme dag.

Måltider: Morgenmad



Priser og afgange
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Rejseperiode Hele året  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
10.348,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

10 nætter på Arabian Park Hotel inkl. morgenmad

Byrundtur i Dubai med engelsktalende guide

Heldagsudflugt til Abu Dhabi med engelsktalende
guide

Dinner Show Cruise

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/mellemosten/pa-eventyr-i-dubai-6880?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/mellemosten/pa-eventyr-i-dubai-6880%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

