
 

 

– SYLWESTER W EMIRATACH – 
– REJS Z POLSKIM PILOTEM – 

Wylot z Warszawy/Berlina, wypłynięcie z Abu Dhabi (ZEA) 
Termin: 28/12/2019 – 06/01/2020, w tym rejs 8 dni, 7 nocy, pełne wyżywienie 

 
 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE – OMAN 

Dzień Program rejsu Wpłynięcie Wypłynięcie 28/12/2019 – 06/01/2020 
Nd. 29.12. ABU DHABI, ZEA --- 21:00 Przelot Berlin/Warszawa – Abu Dhabi 

Pon. 30.12. SIR BANI YAS, ZEA 07:00 17:00 28/12/2019 

Wt. 31.12. DZIEŃ NA MORZU --- --- Przelot Abu Dhabi – Berlin/Warszawa 

Śr. 01.01. MUSCAT, OMAN 07:00 17:00 06/01/2020 

Czw. 02.01. KHASAB, OMAN 
 

08:00 
 

18:00 Ceny grupowe w promocji 

Pt. 03.01. DUBAJ, ZEA 
 

09:00 
 

23:59 Kabina wew. Bella – 10 490zł/os. 
Kabina wew. Fantastica – 10 940zł/os. 

Kabina z oknem Fantastica – 11 450zł/os. 
Kabina z balkonem Bella – 11 790zł/os. 

Kabina z balkonem Fantastica – 11 960zł/os. 

Sob. 04.01. DUBAJ, ZEA 

 
00:01 

 
23:00 

Pt. 05.01. ABU DHABI, ZEA 
 

05:00 
 

--- 

CENA ZAWIERA: samolot znakomitymi liniami: BERLIN/WARSZAWA – ABU DHABI – BERLIN/WARSZAWA; ubezpieczenia NNW i KL i bagażu 
oraz TFG; zakwaterowanie na 2 noce w Abu Dhabi w hotelu 3* ze śniadaniami; zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii (7 noclegów; 
serwis bagażowy i kabinowy; wyżywienie – 3 główne posiłki, podwieczorek, bufet i przekąski o północy; korzystanie z basenu i innych 
urządzeń sportowo-rekreacyjnych; udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku); opłaty portowe; transfery lotniskowe 
oraz opieka polskiego pilota; półdniową wycieczkę po Abu Dhabi.  
CENA NIE OBEJMUJE: wycieczek fakultatywnych; pakietów All Inclusive (3 pakiety do wyboru); napiwki 10 €/os/noc. 



 

 

– SYLWESTER W EMIRATACH – PROGRAM REJSU – 

DZIEŃ 1 – 28/12/2019 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie/Berlinie i przelot do Abu Dhabi. 

 

DZIEŃ 2 – 29/12/2019 
ABU DHABI, ZEA 

Po przylocie zakwaterowanie w hotelu 3* ze 
śniadaniami. Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
nadmorskie miasto, które zachwyci niesamowitą 
architekturą, futurystycznymi wieżowcami i pięknymi 
meczetami. 

Wycieczka fakultatywna „Ferrari World”. Pobyt w 
Abu Dhabi to idealna okazja do zobaczenia imponującego 
parku Ferrari World. Fani mocnych wrażeń na pewno 
ucieszą się na myśl o rollercoasterze „Formula Rossa”, 
który może rozpędzić się nawet do 240km/h. Cena do 
sprawdzenia na stronie internetowej. Wieczorem 
zaokrętowanie na statku MSC Bellissima 5*. 

 
 
 

DZIEŃ 3 – 30/12/2019 
SIR BANI YAS ISLAND, ZEA 

To wyspa położona na południe od Abu Dhabi. Miejsce to 
wyróżnia się bogactwem przyrody. Wycieczka fakultatywna 
„wyprawa na wyspę Sir Bani Yas”. Podróż samochodem 4 x 4 
poprzez dzikie tereny wyspy, którą zamieszkuje ok. 16 tys. Zwierząt, 
połączona z wypoczynkiem nad basenem w resorcie oraz pysznym 
lunchem, to idealna propozycja na spędzenie dnia na tej pięknej 
wyspie. Cena do sprawdzenia na stronie internetowej. 

 
 
 

 
DZIEŃ 4 – 31/12/2019 

DZIEŃ NA MORZU 
 
Dzień na morzu to dobra okazja do odwiedzenia 

dwupoziomowej promenady z luksusowymi butikami. Poświęć ten 
czas na relaks w postaci zakupów, wizyty w SPA albo rozrywki w 
basenie. A jeśli masz ochotę na odrobinę wrażeń, możesz wybrać 
się do parku wspinaczkowego! 



 

 

DZIEŃ 5 – 01/01/2020 

MUSKAT, OMAN 
Muskat to stolica Omanu i zarazem największe 

miasto tego państwa. W odróżnieniu od innych stolic, 
Muskat zachwyca budownictwem. Dbałość o zachowanie 
tradycji w kwestii wznoszenia nowych budynków 
sprawiła, że miasto zachowało swój oryginalny 
wizerunek. Okna w arabeskowym stylu przeplatają się 
tutaj z parkami pełnymi kwiatów, a stare fortyfikacje 
stanowią wspaniały obraz na tle majestatycznych gór i 
morza. 
 
 

 

DZIEŃ 6 – 02/01/2020 
KHASAB, OMAN 

Na małym skrawku, wydartym z terenu ZEA, mieści się uroczy port o 

nazwie Khasab. Często nazywany również „Norwegią Arabii” ze 

względu na swoją nieregularną linię brzegową oraz fiordy. Uroczy 

port omański usytuowany jest między pięknymi, niedostępnymi 

fiordami. 
 

 

 

DZIEŃ 7 – 03/01/2020 

DUBAJ, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
Dubaj zaskoczy swym bogactwem i przepychem. Z każdego 

zakątka zaglądać będzie na nas luksus hoteli, butików i 
nowoczesność drapaczy chmur. Wycieczka fakultatywna „Dubaj City 
Tour”. Obowiązkowym punktem zwiedzania będzie wizyta w Dubai 
Marinie, luksusowej dzielnicy, która powstała w miejscu pustyni 
zaledwie 20 lat temu. Kolejny punkt to sztuczna wyspa – Palm 
Jumeirah, na którą dostaniemy się kolejką Monorail. Następnie 
pojedziemy na targ Souk Madinat, nazywany Wenecją Dubaju – 
mnóstwo sklepów, restauracji i wspaniały widok na hotel-żagiel Burj 
Al-Arab. Na koniec wizyta w Dubai Mall, gdzie znajduje się wejście do 
najwyższego budynku świata, Burj Khalifa. Cena od 179zł. 

 
 

 

DZIEŃ 8 – 04/01/2020  

DUBAJ, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
Kolejny dzień w Dubaju pozwoli na dalszą eksplorację miasta. 
Pobyt na Bliskim Wschodzie nie byłby w pełni udany bez wyprawy 
na prawdziwe safari! Wycieczka fakultatywna „Pustynne safari”. 
Zacznijcie swoją podróż od przejażdżki jeepami przez wysokie, 
piaszczyste wydmy. Niesamowitego klimatu doda zachód słońca, 
który będzie mienić się kolorami pomarańczy, czerwieni i złota. 
Zapach grillowanej jagnięciny, dźwięki arabskiej muzyki i 
tradycyjny taniec brzucha sprawią, że poczujecie się jak 
bohaterowie „Baśni Tysiąca i Jednej Nocy”! Cena od 228zł. 

 

 



 

 

DZIEŃ 9 – 05/01/2020  

ABU DHABI, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
Po wyokrętowaniu ze statku, udamy się na zwiedzanie miasta. Tętniące 
życiem Abu Dhabi często nazywane jest „Manhattanem Zatoki”. 
Najstarsza dzielnica, zwana „The Herritage Village” zachwyci pięknymi 
pałacami i rezydencjami, a Wielki Meczet Szejka Zajida zrobi wrażenie 
swym połączeniem bieli ze złotem oraz bliaskiem kryształów 
Swarovskiego. Jego budowla trwała 12 lat  i pochłonęła 205 milionów 
funtów. Późnym wieczorem transfer na lotnisko. 
 
 
 
 

 
DZIEŃ 10 – 06/01/2020 

POWRÓT DO POLSKI 

Przylot do Warszawy/Berlina. Koniec noworocznej podróży. 
 
 

UWAGI: 
 Od podróżujących w region Bliskiego Wschodu nie są wymagane szczepienia. 

 Od podróżujących w region Bliskiego Wschodu nie są wymagane wizy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w sytuacji, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 26 osób. 

 Plan lotu oraz kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 

 Na zapytanie kabiny 1-osobowe, 3-osobowe lub 4-osobowe. 
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