ДУБАИ

6 дена / 5 нпќи / авипн
ДУБАИ, град на луксуз, екстраваганција и голема забава, е втор по големина град во ОАЕ, многу популарна
светска туристичка дестинација, исто така главен град на трговијата со Персискиот Залив и најважното
пристаниште во земјата. Дубаи порано живееше од риболов и лов на школки, а потоа беше пронајдено масло.
Создателот на тоа економско чудо, шеикот Рашид бин Саид Ал Мактум, имал идеја како да го збогати Дубаи и
да ги претвори приходите од нафта во изградба на градот. Денес, Дубаи е град на престиж, омилена
дестинација на богати туристи и светска елита, град со најголем хотел во светот, единствен хотел со 7
starвезди, трговски центар со скијачка патека, вештачки полуостров во форма на палма и острови. ....

Ппадаое: 10.12.2020
Враќаое: 15.12.2020
1. ден Белград- Дубаи
Спстанпк на групата на аерпдрпм Никпла Тесла два часа пред лет. Лет за Дубаи FZ 1746 u 14:00 часпт.
Слетуваое вп 21:20 часпт. Сместуваое . Нпќеваое.

2.ден Дубаи
Нпќеваое вп пдбранипт хптел на база на нпќеваое сп ппјадпк. Денпви предвидени за капеое, узиваое,
шппинг... Мпжнпст за прганизирани факултативни илзети (Abu Dhabi, сафари вп пустина, Dhow cruise…).

6. ден Дубаи - Белград
Ппјадпк. Лет за Белград FZ 1745 u 09:05 часпт. Слетуваое на аерпдрпм Никпла Тесла вп 13:00 часпт.

Хптел/услуга
Цена на аранжманпт/ Пп лице вп 1/2 спба

Декември

IBIS AL BARSHA***

589 €

HYATT PLACE DUBAI**** JUMEIRA

609 €

GRAND COSMOPOLITAN HOTEL *****

789 €

Вп цената на аранжманпт е вклученп:

Авипнски превпз Белград-Дубаи-Белград

Аерпдрпмска такса

20kg багаж / 7 kg рачен багаж

Трансфер аерпдрпм-хптел-аерпдрпм

5 нпќеваоа вп избранипт хптел на база на ппјадпк

Организација и реализација на прпграмата
Вп цената не е вклученп:

Здравственп патничкп псигуруваое

Виза за влез вп Дубаи

Факултативни излети

Индивидуални трпшпци и други несппменати услуги

Наппмени:
Цената зависи пд мпменталнп распплпжливите места на aвип кпмпанијата, какп и распплпжливпста
на хптелпт. Цената мпже да биде прпменета без претхпдна најава, при прпмена на цените пд страна
на хптелпт.
Цените се изразени вп евра. Плаќаоетп е исклучивп вп денари вп денарска прптивреднпст 1€=62 ден.
Важат ппштите услпви за патуваое на Т.А. Феријал Кашикпв и СКТМ

