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Združeni arabski emirati predstavljajo vrhunec modernega v vsakem pogledu. Zdi se
neverjetno kaj jim je uspelo narediti in to v manj kot pol stoletja! Letos 2. decembra bodo
praznovali 50 letnico neodvisnosti. Deželo sestavlja 7 emiratov, med katerimi sta
najpomembnejša Dubaj in Abu Dhabi. Leži na jugovzhodu Arabskega polotoka, ob južni obali
Perzijskega zaliva. Od 1. oktobra letos pa vse do konca marca 2022 se bo v Dubaju odvijala
svetovna razstava »Dubaj 2020«, ki so jo zaradi pandemije bili prisiljeni prestaviti za eno leto.
Na Svetovni razstavi se bo predstavilo preko 190 držav sveta. Ta zanimiv in enkraten dogodek
smo izkoristili zato, da vam predstavimo to zanimivo, arabsko deželo, ki marsikje prestavlja
limite in je zgleden primer futuristično urejene države tretjega tisočletja. Marsikdo bo dejal,
da mesti Dubaj in Abu Dhabi nista primerna za življenje. Je pa nedvomno res, da si je to čudo
sodobne arhitekture in tehnologij treba ogledati. Mesti Abu Dhabi in Dubaj bomo predstavili
z vseh zornih kotov in prepričani smo, da bodo na svoj račun prišli ne le fotografi in ljubitelji
nakupovanj. Poleg tega bomo prespali in si ogledali tudi mesto-oazo AL AIN, nekoč pomembno
karavansko mesto ob poti, ki je vodila iz Arabije Felix do obal Perzijskega zaliva. Da bomo
deželo zares dojeli, smo se odločili za bivanje v izbranih, luksuznih 5***** hotelih. Zagotovo
vas bo očaral zadnji, ki se nahaja sredi peščenih sipin. Vabljeni v pravljico iz Tisoč in ene noči!
PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: LJUBLJANA – DUBAJ
Zbirališče potnikov na letališču JP na Brniku in popoldanski direktni let z letalsko družbo
Fly Dubai proti Dubaju. Večerni pristanek v Dubaju in po opravljenih formalnostih na
letališču, prevoz do hotela, nastanitev in nočitev.
2. DAN: DUBAJ: FUTURISTIČNO MESTO TRETJEGA TISOČLETJA
Ves dan bomo namenili ogledom in spoznavanju sodobnega velemesta z nekaj več kot dva
milijona prebivalci. Od začetka 21. stoletja slovi kot prizorišče megalomanskih gradbenih

projektov, med katerimi izstopajo denimo najvišji nebotičnik na svetu Burdž Kalifa, super
moderno letališče Dubai World Central - Al Maktoum in nekaj luksuznih umetnih otočij
pred obalo. Dubaj velja za enega najbolj obiskanih turističnih in poslovnih središč na svetu.
Naš prvi postanek bo na umetnem otoku Blue Waters, kjer se nahaja hotel Caesars Palace
in največje opazovalno kolo na svetu (Dubai Eye). Sledil bo ogled največjega umetnega
otoka na svetu, Palm Jumeirah, narejenega v obliki palme, na katerem se nahajajo številni
hoteli, restavracije, klubi in luksuzni stanovanjski bloki. Sledil bo ogled suka Medinah
Jumeirah, ki predstavlja dokaj avtentično predstavljeno tradicionalno arabsko tržnico s
številnimi prodajalnami in restavracijami in od koder je tudi lep razgled na znani in
emblematični hotel Burj al Arab. V elitnem delu Jumeirah bomo obiskali obalo La Mer, ob
kateri se vrstijo trgovine in luksuzne restavracije. Zvečer se bomo podali do najvišje
zgradbe na svetu, Burj Khalifa, ki stoji nasproti največjega trgovskega centra na svetu,
Dubai Malla. Nato si bomo ogledali predstavo Dubai Fountain in uživali v večerji s
pogledom na osvetljeno najvišjo zgradbo na svetu. Nočitev (Z,V).
3. DAN: DUBAJ – OGLED SVETOVNE RAZSTAVE EXPO 2020
Po zajtrku se bomo odpeljali do prizorišča Svetovne razstave Dubai 2020, ki je bila
prestavljena na letošnje leto in ki se razprostira na 438 hektarjih površine in se nahaja med
mestoma Dubaj in Abu Dhabi. Na njej bo sodelovalo preko 190 držav sveta. Naslov letošnje
svetovne razstave je: »Connecting Minds, Creating the Future« in ta bo obsegala tri
tematike: Priložnosti, mobilnost in trajnostni razvoj. Ves dan bomo imeli na razpolago da
vsakdo obišče tiste paviljone, ki se mu bodo zdeli najbolj zanimivi. Razstavo, ki bo odprta
od 1.10.21-31.3.22 bo obiskalo nekaj milijonov obiskovalcev z vsega sveta. Ob 18. uri bo
sledil prevoz do hotela in nočitev (Z).
4. DAN: DEDIŠČINA DUBAJA – ABU DHABI
Dubaj ni le moderno mesto, ampak poskuša ohranjati tudi nekaj avtentične dediščine.
Popeljali se bomo ob kanalu, ob katerem se je pričel razvoj mesta, ki je postalo eno od
svetovnih središč. Popeljali se bomo po četrti Bastakiya mimo zgradb, ki so jih postavili
nekoč bogati trgovci. Nato se bomo ustavili pri 225 let stari trdnjavi Al Fahidi, v kateri se
nahaja dubajski muzej, v katerem je predstavljeno življenje v Dubaju in na Arabskem
polotoku pred stoletji. Sledil bo ogled kulturnega centra šejka Mohameda bin Rašida, kjer
bomo izvedeli več o tradicijah Dubaja in kjer bomo poskusili tradicionalno hrano. Nato se
bomo s tradicionalno barko prepeljali preko zaliva do tržnice začimb in Zlatega suka, kjer
bo nekaj prostega časa. Popoldne se bomo odpeljali v sosednji emirat, Abu Dhabi.
Nastanitev v hotelu in nočitev (Z,K).
5. DAN: KRALJEVSKI ABU DHABI
Abu Dhabi v arabskem jeziku pomeni »Dežela gazel« in mesto je nastalo na kraju, kjer naj
bi po legendi mlada antilopa žejno ljudstvo pripeljala do izvira sladke vode. Ves dan bomo
namenili ogledom največjih znamenitosti v glavnem mestu. Pričeli bomo z ogledom muzeja
Louvre, odprtim leta 2017 in ki predstavlja kulturno sodelovanje Emiratov in Francije. V
muzeju je razstavljenih preko 600 znanih eksponatov. V Veliki Zayedovi mošeji bomo lahko
občudovali zlitje islamske arhitekture pod vplivi svetovnih kultur. Naslednji postanek za
fotografiranje bo pred razkošnim hotelom Emirates Palace, ki se bohoti pod 114-imi
kupolami in ima več kot kilometer dolgo privatno plažo. Naš zadnji ogled bo namenjen

predsedniški palači Qasr al Watan, ki javnosti predstavlja arabsko kulturo in dediščino.
Povratek v hotel, nočitev (Z, K).
6. DAN: ABU DABI – AL AIN
Zjutraj se bomo odpeljali do drugega največjega mesta v emiratu Abu Dhabi, oaznega
mesta Al Ain, ki je bilo nekoč obvezen postanek na karavanski poti skozi puščavo. Danes je
to univerzitetno mesto sredi puščavo, znano pod imenom »mesto vrtov – Garden city«. Al
Ain v arabskem jeziku pomeni izvor. Po prihodu v oazno mesto Al Ain si bomo ogledali
muzej, ki se nahaja v stari trdnjavi, ki je bila nekoč rezidenca pokojnega šejka Zayeda Bin
Sultana Al Nahyana. Sledil bo še ogled Narodnega muzeja, v katerem je predstavljena
kultura in tradicije Emiratov. Ustavili se bomo tudi na kamelji tržnici in videli kako potega
trgovanje z njimi. Po kosilu postanek še pri trdnjavi Jahili, kjer organizirajo številne
razstave. Nastanitev v hotelu, nočitev (Z,K).
7. DAN: DAN V PUŠČAVI
Dopoldne bomo uživali v hotelskem kompleksu in se okrog poldneva podali do naslednjega
hotela s 5*****, ki se nahaja v puščavi in je izjemen kompleks, raj za oči in ostala čutila.
Hotel, ki predstavlja vrhunec umetnosti bivanja in užitkov. Popoldne in večer boste lahko
preživeli v enem od bazenskih kompleksov ali spa centru ter okusili hrano v eni od številnih
restavracij: od arabskih do svetovnih. Dan za užitke bo popoln. Nočitev (Z).
8. DAN: DUBAJ - LJUBLJANA
Po zajtrku prevoz na letališče v Dubaju in arabske pravljice bo konec. Sledil bo samo še
direkten let do Ljubljane, kjer bomo pristali zgodaj popoldne.
ROK ZA PRIJAVO: najkasneje do 10.9.2021 oziroma do zapolnitve prostih mest!
CENA: 1.990 EUR
CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Dubaj-Ljubljana, vse letališke,
varnostne in RSF takse (ki na dan 15.7.2021 znašajo 119 EUR), vse prevoze po programu,
nastanitve v hotelih s 5***** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za nastanitev v enoposteljni
sobi znaša 590 EUR), obroke po programu, vse oglede in vstopnine po programu (tudi
vstopnino za Expo), lokalno vodenje v angleškem jeziku ter slovenskega spremljevalca,
organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje in DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: morebitnih napitnin za lokalnega vodnika in voznika.
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25
Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 2.140 EUR in pri najmanj 15 potnikih 2.290
EUR in pri najmanj 10 potnikih je 2.440 EUR.
Viza za vstop v ZAE za slovenske državljane ni potrebna.

