


Przylot na miejsce, dojazd do hotelu we własnym zakresie oraz czas wolny, 
zakupy spożywcze. Aklimatyzacja i relaks.

1245 – zbiórka przed hotelem z polskim przewodnikiem, będzie miał on dla Was 
doładowane już karty na metro, aby zaoszczędzić czas. Są one płatne 45 zł/os.
i będą miały doładowane już ~30 zł na swoim koncie, wystarczająco, aby bez 
problemów spędzić pierwszy dzień.  Tego dnia zwiedzanie zaczynamy od Dubai 
Marina, potem Bluewaters Island – nowa dzielnica na mapie miasta oraz JBR, 
najbardziej plażowa okolica Dubaju. Następnie kierujemy się do Mall of The 
Emirates po drodze mijając Jumeirah Lake Towers – przepięknej okolicy 
wieżowców po drugiej stronie autostrady Szejka Zayeda. W centrum handlowym 
MOE zobaczyć możecie Ski Dubai, czyli słynny stok narciarski na pustyni!
Potem ruszamy do największego centrum handlowego na świecie – Dubai Mall, 
a tuż obok niego na spektakularne pokazy fontann przy Burj Khalifa. Zahaczymy 
też o Palace Downtown oraz Wings of Mexico, czyli kultowe spoty do zdjęć.
1800 – 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. Tego dnia sugeruję wejść na Burj Khalifa, 
dostępne są różne tarasy widokowe (info jest na www.podrozezhubertem.pl).

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!

piątek

sobota



1420 – 1530 – w tych godzinach +/- zbiórka na dole w recepcji. Tego dnia 
jedziecie na Pustynne Safari (dla posiadaczy pakietów Medium oraz Full). 
Podczas tej 6 godzinnej wyprawy będziecie jeździć 6-7 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)
 2120 – 2235 – powrót do domu

niedziela

Dzień wolny. Tego dnia sugeruję plażowanie, ewentualnie skorzystanie z 
dodatkowo płatnych skuterów wodnych przy Burj Al Arab lub innych atrakcji, 
które Dubaj oferuje. W razie braku pomysłów - służę pomocą!

poniedziałek

Około 1400 – 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. Dostaniecie ode mnie listę cen co ile jest warte, aby nie przepłacić. Na 
tej wycieczce bedzie Wam towarzyszył polski przewodnik. Przeprawiając się do 
słynnego Gold Souq skorzystamy z legendarnej Abry – lokalnej łódki, koszt 
skorzystania z przepłynięcia na drugą stronę kanału to 1 AED.

wtorek



Wymeldowanie z hotelu do 1100.

piątek

1930 – około tej godziny powinniście być w domu, w drodze powrotnej sugeruję 
jednak wysiąść i popodziać jeszcze raz pokaz fontann przy Burj Khalifa (będzie 
to akurat po drodze).

Dzień wolny. Tego dnia sugeruję wycieczkę z polskim przewodnikiem do Abu 
Dhabi. Jest ona dodatkowo płatna, oferta znajduje się na mojej www. Jeśli 
wolicie spędzić dzień w Dubaju, wtedy sugeruję wizytę w restauracji Ce La Vi
ze słynną huśtawką lub wizytę na terenie EXPO2020, które ma zostać oddane 
do użytku w październiku 2022. Jest to również dobry dzień na skorzystanie
z Miracle Garden, Dubai Frame, The View czy innych tarasów widokowych. 
Mailowo pomogę Ci z rozplanowaniem tego dnia w razie potrzeby.

środa

Dzień wolny do 1630, a potem pożegnalny Rejs Jachtem (dla posiadaczy 
pakietów Medium oraz Full) - na zbiórce przywita Was polski opiekun. Zbiórka 
jest w Dubai Marina, dojazd własny. Trzy godzinny rejs rozpoczniemy na samym 
początku Marina Walk – 300 metrów od wieżowca Princess Tower. 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. Trasa jest zależna od pogody, 
finalną decyzję co do trasy podejmuje kapitan statku. Dla najwytrwalszych tego 
dnia sugerowana jest wycieczka z polskim przewodnikiem pt: "Dubaj Nocą - 
Instagram Tour".Dubaj za dnia robi wrażenie, ale dopiero nocą jest efekt WOW! 
rozpoczyna się ona około 2100, a kończy około 0200.

czwartek




