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2019.november 26-december 1. 
 
Helyszín: Dubai 
Utazás: repülővel Emirates menetrend szerinti járattal 15kg-os csomaggal 

 
Fényűzés, ragyogás és luxus - röviden így jellemezhetnénk a világ egyik 
leggyorsabban fejlődő városát. Dubai igazán különleges, hihetetlen 
sebességgel fejlődik, pár év alatt a sivatagból nőtte ki magát. Hatalmas 
luxusvillák, fényűző szállodák, hihetetlen épületek várják az idelátogatókat. 

Dubai, vagy ahogy említeni szokták a Kelet New York-ja, az Arab Emirátusok 
legkedveltebb város délnyugat Ázsiában, az Arab-félsziget délkeleti részén. 
Az Egyesült Arab Emirátusok és leghíresebb luxusüdülőhelye, Dubai alig 
negyven év alatt fejlődött ultramodern olajhatalommá, ahol üvegpaloták, 
felhőkarcolók, luxusjárművek kápráztatják el az idelátogatókat. A keskeny, 
aranyszínű homokkal borított tengerpartot nyugatról az Ománi hegység 
magas vonulatai szegélyezik és egyben elválasztják a partvidéket a síkságtól. 
Az „ellentétek országa”, mely az 1001 éjszaka meséihez hasonlítható. 

 

HOTEL | 2019. november 26-december 1. (6 nap/5 éj)  

5*****-os Five Jumeirah Village hotel  étteremmel, bárral, szabadtéri úszómedencével és fitneszközponttal.   
Saját partszakasz a Jumeirah strandon, 14 km-re a Burj Al Arab-tól, 10 km-re az Emirates bevásárló központtól 
Elhelyezés: 2 ágyas erkélyes superior szobákban | Ellátás: reggeli  
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*****BEST OFF PROGRAMLEHETŐSÉGEK DUBAIBAN***** 

 Sivatagi szafari vacsorával 

 Burj Khalifa látogatás 

 Modern Dubai városnézés: Bluewaters Island 

  Óriáskerék, Dubai Marina, Jumeirah Pálmasziget & Atlantis szálloda 
Programcsomag díja: 60.000 Ft / fő 

 

EGYÉB PROGRAMLEHETŐSÉGEK DUBAIBAN 

 Delfinnel úszás: 45.000 Ft / fő 

 Burj Al Arab koktélozás: 33.000 Ft / fő 

 Dubai Aquarium: 11.000 Ft / fő 

 Flying Cup, avagy a repülő étterem: 7.500 Ft/ fő + ellátás 
 

 
 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ:    297.000 FT/ FŐ 
 
Az ár tartalmazza:  

 Repülőjegy , Budapest - Dubai - Budapest között Emirates járattal 
 15 kg-os poggyász 
 Dubai transzferek: repülőtér - szálloda - repülőtér 
 Dubai szállás 5 éjszakára a megadott szállodában reggelivel 

 
Az ár nem tartalmazza:  

 BBP biztosítás 
 fakultatív programok 
 sztornó biztosítás 

 
JELENTKEZÉS 
Október 15-ig a részvételi díj 40%-nak befizetésével. 
Bővebb információk, részletek:  Prima Yacht & Holiday Kft. | +3670 389 4573 | info@primayacht.hu 
 


