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Besøg verdens højeste bygning, kør rally gennem ørkenens
sandklitter og shop i Mall of Emirates. Dubai er fyldt med
oplevelser for enhver smag.

Rundtur i Dubai med indblik i byens historie

Dubais gamle bydel, Al Bastakita

Ørkensafari safari i 4x4 med middag

Besøg i Burj Khalifa, verdens højeste bygning



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

Dag 2: Dubai byrundtur
Dagen starter med morgenmad på hotellet. Klokken ca.
13.00 starter I jeres ferie i Dubai med en rundtur i byen,
hvor I får en kort gennemgang af den historiske side af
Dubai. Dubai byder på nye oplevelser på hvert
gadehjørne og denne udflugt bringer os 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 vi 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 vi
Dubai Creek i Abra med vandtaxa og kommer til byens
berømte krydderi- og guldmarkeder. Her er det igen tid
til at shoppe, før vi kører tilbage til hotellet. I er tilbage på
hotellet mellem klokken 17.00-18.00.

Dag 3: Ørkensafari med
middag
Morgenmad på hotellet og formiddagen er fri til på egen
hånd at udforske Dubai eller slappe af på hotellet.
Klokken ca. 15.30 bliver I hentet på hotellet, for på egen
krop at mærke sandet blæse og forsøge at finpudse dig. I
skal på ørkensafari, og godt 1½ times kørsel i
4-hjulstrækker fra byen er der ikke ret meget andet end



Skyline i Dubai
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sand, sand og mere sand så lagt øjet rækker.

Første stop er ved en lille oase. Mens I ser lidt på
butikkerne og eventuelt køber en flaske med koldt vand,
lukker chaufføren luft ud af 4-hjulstrækkerens hjul (for at
bilen bedre kan stå fast i sandt). Et kvarter senere kører I
væk fra asfaltvejen og op i sandklitterne. Nu begynder alt
det sjove - det er vigtig at være opmærksom på at turen
IKKE er for folk der har tendens til køresyge! Med fuld
fart køres der rally gennem ørkenens sandklitter. Det
udløser en spænding på højde med en dramatisk
rutschebanetur.

Efter cirka en times kørsel i klitterne, kommer I frem til
en beduinteltlejr, hvor I spiser aftensmad siddende på
ægte arabiske tæpper, og I bliver underholdt af blandt
andet mavedanseshow. Du kan prøve at ride på en kamel,
få lavet en hennatatovering eller ryge lokal vandpibe.
Efter middag og show er der kørsel tilbage til hotellet.
Transfer til hotel t/r, middag og sodavand er inkluderet.
Vin og spiritus kan købes. I er tilbage på hotellet omring
klokken 22.00-23.00.

Dag 4: Dubai og Burj
Khalifa
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.

Dag 5 - 8: Dubai på egen
hånd
Dagene er fri til afslapning. Besøg for eksempel Mall of
the Emirates, der er en af verdens største
shoppingcentre - her ligger også en af verdens største
indendørs skibaner!

Dag 9: Hjemrejse og
ankomst til Danmark
Rejsen er nået til vejs ende. I flyver mod Danmark igen,
hvor I lander samme dag.



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

Delt dobbeltværelse
8.348,00 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                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

8nætter på Arabian Park Hotel inkl. morgenmad

Byrundtur i Dubai med engelsktalende guide

Ørkensafari med middag med engelsktalende guide

Besøg i Burj Khalifa

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/orkensand-og-eminent-shopping-i-dubai-6888?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/mellemosten/orkensand-og-eminent-shopping-i-dubai-6888%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

