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Călătorie în timp – fascinația 

Dubaiului 
23 februarie – 2 martie 2023 

 
Ziua 1 (Joi,  23 februarie 2023): Budapesta – Abu 
Dhabi – Dubai 
Întâlnire la ora 06.00 pe Aeroportul din Budapesta pentru 
zborul Wizzair W6 2357 Budapesta (08.10) – Abu Dhabi 
(16.50). Tranfer la hotel 4* în Dubai pentru cină și cazare.  
 

Ziua 2 (Vineri, 24 februarie 2023): Dubaiul Modern sau timp liber 

Mic dejun bufet apoi timp liber pentru plajă și baie. Opțional - 
tur de oraș toată ziua prin Dubaiul modern. Începem 
incursiunea noastră cu o sesiune de fotografii la Burj  al-Arab 
(Turnul arabilor), cel mai înalt hotel din lume (321 m), care 
imită o ambarcațiune cu vele tipic arabă – dhow, apoi la 
hotelul Atlantis the Palm Dubai aflat la capătul complexului 
artificial de insule care imită un palmier. Continuăm cu o 
plimbare prin Dubai Marina, care la finalizare va fi cea mai mare structură plutitoare 
construită de oameni – peste 40 de zgârie nori cu o suprafață desfășurată de 
aproape 5 milioane m2. Vedem apoi Madinat Jumeirah – un oraș în oraș la malul 
mării, cu hoteluri de 5* și bazar tradițional într-o atmosferă luxoasă. O vizită la Dubai 
Mall – unul dintre cele mai mari centre comerciale din lume și o urcare la etajul 124 al 
celui mai înalt turn din lume - Burj Khalifa - vor incheia turul nostru prin orașul 
viitorului. Cină și cazare la același hotel în Dubai.  
 

Ziua 3 (Sâmbătă, 25 februarie 2023): Timp liber pentru plajă și baie 
Mic dejun bufet apoi timp liber pentru plajă și baie în apele 
Golfului Persic. După cină putem face o deplasare cu metroul 
la Burj Khalifa pentru a asista la câteva din reprezentațiile 
diferite ale spectacolului captivant al Fântânii de pe lacul 
artificial din centrul Dubaiului. Cină și cazare la același hotel 
în Dubai. 

 
Ziua 4 (Duminică, 26 februarie 2023): Fascinația 
deșertului sau timp liber 
Mic dejun bufet și timp liber pentru relaxare. Opțional, 
dupăamiază ne lăsăm pătrunși de fascinația deșertului într-un 
safari cu mașini 4x4 pe dunele de nisip urmat de cină cu 
mâncare la grătar cu băuturi incluse în timp de asistăm la un 
spectacol tradițional cu fachiri, dans tanoura și dans din buric. 
Plimbarea cu cămila sau experiența unei narghilea cu aromă de măr în timp ce privim 
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apusul peste dunele de nisip vor face din această dupăamiază una dintre cele mai 
romantice. Cazare la același hotel în Dubai.  
 

Ziua 5 (Luni, 27 februarie 2023): Timp liber pentru 
plajă și baie 
Mic dejun bufet apoi timp liber pentru plajă și baie. Cină și 
cazare la același hotel în Dubai.  
 

Ziua 6 (Marți, 28 februarie 2023): Dubaiul vechi sau timp liber 
Mic dejun bufet apoi timp liber sau opțional o privire prin rama 

timpului la Dubaiul vechi și la Dubaiul modern. Din galeria de 

la 150 m înalțime a Dubai Frame vedem printr-o călătorie în 

timp partea veche și nouă a acestui emirat, după care barca 

tradițională Abra ne trece prin zona veche a orașului spre 

bazarurile de aur și mirodenii. Dupăamiaza o petrecem la 

Miracle Garden – cu cei 72000 m2 este cea mai mare grădină florală din lume. Cină 

și cazare la același hotel în Dubai. 

Ziua 7 (Miercuri, 1 martie 2023): Croazieră sau 
timp liber 
Mic dejun bufet apoi timp liber. Pe seară ne putem face cadou 

de Mărțișor o croazieră pornind din Dubai Marina în care 

admirăm orașul dinspre mare, cu cină inclusă și cu spectacol 

tradițional. Cazare la același hotel în Dubai. 

Ziua 8 (Joi, 2 martie 2023): Dubai – Abu Dhabi - Budapesta 
Mic dejun bufet apoi pornim grăbiți spre Abu Dhabi. Facem 

câteva opriri pentru poze în Piața de curmale, la Ferrari și la 

Hotelul Emirates Palace, apoi vizităm Marea Moschee Sheikh 

Zayed. Construită la inițiativa fostului președinte al Emiratelor, 

este cea mai mare moschee din EAU și a opta cea mai mare 

din lume. Nu putem părăsi capitala fără să vizităm (opțional) 

Palatul Prezidențial într-un tur care să ne fixeze tot ceea ce am aflat despre cultura și 

tradițiile care au modelat Emiratele Arabe Unite conducându-le spre viitor. Prânz 

târziu (inclus) și plecare spre aeroport pentru îmbarcare pe cursa Wizzair W6 2358 

Abu Dhabi (17.25) – Budapesta (20.30).  

 

Tarif: early booking – 925 Dolari USD pentru înscrieri (cu avans 
50%) până în data de 20 decembrie 2022 inclusiv (în limita locurilor 
disponibile). Preț pentru înscrieri începând din 21 decembrie 2022 – 
975 Dolari USD. Supliment de single: 350 Dolari USD. Diferența se 
achită până în 20 ianuarie. 
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Servicii incluse:  

• 7 nopți de cazare la hotel Excelsior 4* (sau similar) în Dubai, cu mic dejun 
bufet la restaurantul hotelului; 5 cine bufet și 1 prânz târziu la restaurante ale 
unor hoteluri de 4* 

• Bilet de avion Budapesta – Abu Dhabi – Budapesta cu bagaj mic de mână 
inclus  

• Transfer Abu Dhabi – Dubai – Abu Dhabi și vizita ghidată în Abu Dhabi 
(conform programului din ziua 8); 

• însoțitor de grup român, căști pentru ghidaj. 
 

Servicii neincluse (prețuri informative):  
- transfer la aeroportul Budapesta și retur (se poate organiza cu autocar, după formarea 
grupului); 
- bagajul de cală, în funcție de opțiunea aleasă, pe sens: 10 kg – 40 Euro; 20kg – 65 Euro; 
26 kg – 70 Euro; 32 kg – 75 Euro; 
- taxă turistică (se achită la hotel): 15 Dirham (aprox 3.75 Euro)/ persoană/noapte 

- asigurarea medicală (54 lei persoană sub 70 ani; 160 lei persoană peste 70 ani) 
sau pachet Storno (124 lei persoană sub 70 ani; 230 lei persoană peste 70 ani); 
opțiunea pentru asigurarea STORNO se menționează la înscriere.  
- excursii opționale (opțiunea se face cel târziu în 20 ianuarie, pentru opțiuni 
ulterioare, inclusiv la fața locului, prețul crește cu 10$): 

• Dubaiul modern (ziua 2) – 80 $ 

• Safari în deșert (ziua 4) –  60 $ 

• Dubaiul vechi cu Frame și Miracle Garden (ziua 6) – 80 $ 

• Croazieră în Dubai Marina (ziua 7) –  60 $ 

• Vizită palatul prezidențial EAU în Abu Dhabi – 20 $ 

 

Observații: în zilele libere se poate face plajă sau se pot organiza vizite în orașul 

vechi sau în Emiratul vecin - Sharjah 
 

Penalizări în caz de renunțare, din alt motiv decât unul acoperit de 
asigurarea Storno: 

• 100% din sumele achitate; 

• fără penalizare dacă se găsește înlocuitor, fără a schimba structura camerei la 
cazare, până înainte cu 1 săptămână de plecare.  

 

Condiții de înscriere: pașaport valabil minim 6 luni de la data de întoarcere în 

țară 


