Dubai
Förläng dina upplevelser i en metropol som erbjuder något för var smak. I Dubai
väntar en blandning av sol och bad, ökenlandskap och total lyx. Känd för sina
omtalade lyxhotell, mäktiga skyskrapor, gamla stadsdel och storslagna shopping
så finns här något för hela familjen. Prova på deras skidbackar på morgonen och
upptäck sanddynerna till kvällen. Golfbanorna och restaurangerna är av bästa
kvalité och arkitekturen är som om den kom från framtiden.
Dag 1 Ankomst Dubai 					
Vi anländer till Dubai tidig morgon. På förmiddagen åker vi på stadsrundtur i
staden. Vi börjar med ett stopp vid Burj Al Arab, Dubais mest kända landmärke,
nämligen lyxhotellet som säger sig vara världens enda 7-stjärniga hotell. Därefter besöker vi den magnifika Minaret Moskén, som är ett specifikt exempel på
modern islamisk arkitektur. Vi besöker också Dubais museum som ligger vid Al
Fahidi fortet. Fortet byggdes 1787 och är en av Dubais äldsta byggnader. Därefter
fortsätter rundturen vidare till Dubai Creek, hamnen. För att ta oss över till den
gamla staden Deira färdas vi i träbåtar. I Deira får vi uppleva exotiska dofter av
olika sorters kryddor. Det bästa sättet att uppleva det gamla Dubai är att åka på
en Dhow Kryssning och ombord serveras vi en traditionell arabisk måltid.
Hotell: Hilton Garden Inn Muraqbat
Måltider: Frukost, middag
Dag 2 Dubai 					
Förmiddagen tillbringar vi på egen hand. Till eftermiddagen blir vi hämtade på
hotellet med fyrhjulsdrivna jeepar för att bege oss mot öknen i Dubai. De skickliga förarna tar oss till några av de största sanddynorna. Vi beskådar den vackra
solnedgången över sanddynorna och har en grillfest i öknen med lokala arabiska
traditioner. Det finns även möjlighet att ta sig en kameltur (ingår ej). Efter vår
spännande utflykt får vi genemsam transport tillbaka till hotellet sent på kvällen.
Hotell: Hilton Garden Inn Muraqbat
Måltider: Frukost, middag
Dag 3 Avresa Dubai 					
Med genemsam transport åker vi tidig morgon tillbaka till flygplatsen för fortsatt resa mot Skandinavien.
Ankomst

Hemresa

Antal nätter

Del i dubbelrum

Enkelrum

-

-

2

3 650 kr

4 350 kr

Estimerat pris. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.
I priset ingår:
•
Transfer flygplats-hotell t/r
•
2 nätter på Hilton Garden Inn Ai Mina inklusive frukost
•
Utflykter och måltider enligt resebeskrivningen
I priset ingår ej:
•
Måltider och dryck som inte anges i resebeskrivningen
•
Dubai turismskatt (ca. 300 kr)
•
Aktiviteter bokade på plats
•
Dricks och bagageservice
•
Reseförsäkring
•
Avbeställningsskydd
Observera att inga bokningar är gjorda och pris och tillgänglighet kan därför inte garanteras.
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