Godziny zwiedzania mogą się zmienić. Nikt z grupy nie ma obowiązku realizowania całego
planu, jeśli nie ma ochoty. Każdy dzień jest przeze mnie rozplanowany, ale każdy ma wolną
rękę do tego jak chce ten czas spędzić!
Dzień 1
20:40 – przylot na miejsce
21:30 – transport z lotniska do apartamentu
22:30 – rozpakowanie
23:15 – powitalna kolacja w libańskiej restauracji nieopodal apartamentu
Dzień 2
15:00 – zbiórka na dole budynku, kupujemy bilety na transport publiczny. Tego dnia zwiedzanie
zaczynamy od Dubai Marina, potem Bluewaters Island – nowa dzielnica na mapie miasta, następnie
skierujemy się do JLT – przepięknej okolicy wieżowców po drugiej stronie autostrady Szejka
Zayeda. Po krótkiej przerwie ruszamy dalej w kierunku Mall Of The Emirates – centrum
handlowego gdzie znajduje się stok narciarski, a następnie do największego centrum handlowego
na świecie – Dubai Mall, a tuż obok niego na spektakularne pokazy fontann.
20:30 – w okolicach tej godziny rozstajemy się przy fontannach. Czas wolny, aby spędzić go
samemu bez nacisku grupy. Każdy otrzyma dokładną instrukcję jak wrócić do miejsca
zamieszkania. Chętni będą mogli wrócić ze mną metrem.
Dzień 3
15:00 – zbiórka na dole o godzinie 14:45. Tego dnia jedziecie na Pustynne Safari. Podczas tej 6
godzinnej wyprawy będziecie jeździć 7 osobowymi jeepami po pustyni z wyszkolonymi
kierowcami. Będzie również możliwość wypożyczenia quada za dodatkową opłatą. Po szaleństwie
na wydmach czeka Was pobyt w arabskiej wiosce na pustyni, gdzie zobaczycie:
– tatuaż z henny dla kobiet
– pokazy tańca brzucha
– nielimitowany bufet i soft drinki
– przejażdżka na wielbłądzie
– pokazy tańca tanura
– zdjęcie z sokołem (dodatkowo płatne)
– szisza o wielu smakach (dodatkowo płatne)
21:20 – powrót do domu
23:00 – Dla chętnych spacer w okolicę JBR, gdzie można spotkać najbardziej luksusowe
samochody w mieście. 20 minut drogi pieszo od apartamentu.

Dzień 4
Dzień wolny. Dla chętnych wypad na plażę Burj Al Arab, odwiedziny hotelu Atlantis.

Dzień 5
15:00 – zbiórka na dole. Tego dnia zwiedzimy starą dzielnicę Dubaju. Na naszej trasie
przejdziemy przez Bastakiya, zatrzymamy się na 30 minut w Dubai Museum oraz zrobimy zakupy
na lokalnych bazarach z pamiątkami, przyprawami i złotem. Pomogę Wam swoim
doświadczeniem tak, abyście nie przepłacili za nic co kupujecie. Przeprawiając się do słynnego
Gold Souq skorzystamy z legendarnej Abry – lokalnej łódki, koszt skorzystania z przepłynięcia na
drugą stronę kanału to 1 AED.
19:00 – po zwiedzeniu starej dzielnicy pójdziemy do najlepszej restauracji w starej dzielnicy
Dubaju. Zakres cen dań waha się od 25 do 65 zł, więc niewiele odbiega od cen polskich.
21:00 – powrót do domu i czas wolny.

Dzień 6
Dzień wolny do 16:30 a potem pożegnalny rejs jachtem. Trzy godzinny rejs rozpoczniemy na
samym początku Marina Walk – 300 metrów od naszego apartamentu. Przepłyniemy całą długość
Mariny, a następnie udamy się w kierunku hotelu Atlantis na szczycie Palm Jumeirah. Po krótkiej
przerwie na zdjęcia przy tym hotelu ruszymy dalej w kierunku Burj Al Arab, słynnego
hotelu-żagla, czysta ikona Dubaju. Idealny pomysł na ostatni dzień pobytu w Dubaju

Dzień 7
Dzień wolny, lecz tego dnia zasugeruję grupie wspólną sesję zdjęciową od godziny 17:00 przy
Burj Khalifa i po raz ostatni zobaczenie słynnego pokazu fontann. Fotografią zajmuję się już od
kilku lat i z przyjemnością wykonam dla każdego zdjęcia upamiętniające tą podróż do mojego
ulubionego miasta świata.
Dzień 8
Wymeldowanie

