8-денний авторський авіатур ЕМІРАТИ ДУБАЙ • АБУ-ДАБІ • ФУДЖЕЙРА
Детальна програма поїздки:
23 січня – неділя
23:25 – виліт з Києва (аеропорт Бориспіль)
24 січня – понеділок
07:00 – прибуття до міжнародного а/п Дубай (DBX).
Трансфер аеропорт – готель.
Поселення до готелю *** Ibis Al Barsha чи Citymax Hotel Bur Dubai.
Відпочинок. Вільний час.
Трансфери готель – Mall of Emirates (шопінг) – готель чи готель – пляж – готель
25 січня – вівторок
Сніданок
Відпочинок. Вільний час.
Факультативно – оглядова 6-годинна автобусна
екскурсія по Дубаю з місцевим гідом (40€). Дубай дивовижне місто, в якому гармонійно переплетені непорушні
східні традиції з ультрасучасною архітектурою та
інфраструктурою. Футуристичний мегаполіс на березі Перської
затоки, «арабське диво в пісках» незмінно притягує до себе
тисячі і тисячі туристів, які бажають на власні очі побачити чудеса світу, які вражають уяву, насолодитися
першокласним відпочинком, відвідати унікальні торгові моли — рай безмитної торгівлі.

26 січня – середа
Сніданок
Відпочинок. Вільний час.
Факультативно – оглядова 10-годинна автобусна
екскурсія до Абу-Дабі з місцевим гідом (50€). Тільки для
вакцинованих туристів!
Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів – це східна казка у
сучасному розумінні. Одне з найрозкішніших міст світу. Через
величезну
кількість хмарочосів
Абу-Дабі називають
«Манхеттеном Близького Сходу», а через безліч зелені та
штучно створених парків — «містом-садом». Це місто, про яке
виходить говорити тільки у суперлативі: найдорожче,
найзеленіше, найвище, найшвидше... Одним словом, най-най!

27 січня – четвер
Сніданок
Трансфер на Індійський океан на курорт Фуджейра
Поселення до готелю Oceanic Khorfakkan Resort & Spa ****
чи Fairmont Fujairah Beach Resort *****
Фуджейра - один із найгарніших еміратів. Його береги
омиваються Індійським океаном. Тут багато зелені й чудових
пляжів із золотаво-білим піском. Відпочивати на Фуджейру
їдуть любителі підводного плавання та безтурботного пляжного
відпочинку.

28 січня – п’ятниця
Сніданок
Відпочинок на Індійському океані
29 січня – субота
Сніданок
Відпочинок на Індійському океані
30 січня – неділя
Сніданок
Відпочинок на Індійському океані до 14.00
Трансфер готель – міжнародний а/п Дубай (DBX).
18.25 – виліт
22.25 – повернення до Києва (аеропорт Бориспіль)
Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Вартість: 595 євро. Включає:
✓ усі трансфери
✓ готелі зі сніданками (розміщення у 2місних номерах)
✓ туристичні податки у готелях (city-tax)
✓ користування системою Аудіо-гід

Додатково:
➢ прямий авіапереліт 280€ з багажем 23кг
➢ 10€ - Covid -19 страхування (15€ туристам від 60 років)

