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DUBAI  10 – 18 FEBRUARIE 2022 
Ziua 1 – Joi 10 Februarie:  BUCUREȘTI – DUBAI    
Va rugam sa fiti prezenti pe Aeroportul Otopeni la ora 20:30 pentru îmbarcare pe zborul Flydubai. Decolare 22:50. 
 

Ziua 2 – Vineri 11 Februarie:  Sosire in DUBAI – tur de oras + Optional Croaziera    
Sosire în Dubai ora locală 05:45. Dupa formalitatile de intrare insotiti de catre un ghid local, vom face un prim tur al 
orașul nou, cunoscut si ca “Orașul Viitorului” datorită simbolurilor sale: Burj Al Arab, Insula Palmier, Burj Khalifa etc. 
In jurul orei 14:00, transfer către hotel, cazare si odihna.   
Optional croaziera + cina: seara, in jurul orei 17:30, veti fi transferati catre zona Dubai Marina pentru o croaziera cu 
unul dintre cele mai frumoase iahturi din Dubai, Lotus Mega Yacht (incepe la ora 19). Intoarcere la hotel, cazare. 
 

Ziua 3 – Sâmbătă, 12 Februarie:  DUBAI – Tur oraș + Miracle Garden + Burj Khalifa + Fântânile Magice + Dubai Mall  
După micul dejun, însoțiți de către un ghid local, ne vom îndrepta către Miracle Garden – cea mai mare grădină de 
flori din lume, având peste 150 de milioane de flori aranjate în arcade, forme și modele magnifice. Dupa aceasta 
vizita, continuam turul de oraș: Moscheea Jumeirah o adevărată capodoperă a arhitecturii moderne islamice, fortul 
Al Fahidi unde se găsește o casă veche de 180 de ani renumită pentru sistemul natural de ventilație, apoi ajungem 
la Golden & Spice Souk (Bazarul de aur și mirodenii), faimos în întreaga lume. Opțional, bilete de urcare în Burj 
Khalifa (cea mai înaltă clădire de pe glob, 828m), cu liftul de mare viteză până la platformele de observație de 
la etajele 124-125. Apoi, vom admira Fântânile Dubaiului – cel mai mare ansamblu de fântâni coregrafice din lume, 
care surclasează Fântânile Belagio din Las Vegas. Acestea pot arunca în aer nu mai puțin de 83 t de apă la o înălțime 
de 150 m (echivalentul unei clădiri cu 40 de etaje) având instalate peste 6.600 de lumini și proiectoare color. Lângă 
acestea se află renumitul Dubai Mall care se întinde pe o suprafață de 12,1 milioane de metri pătrați, cu peste 1.200 
de magazine, spații pt recreere și diferite atracții (cel mai mare acvariu din lume). Timp liber, transfer catre hotel. 
 

Ziua 4 – Duminică, 13 Februarie: DUBAI – Emirates Mall + Opțional Jeep Safari  
Mic dejun. În prima parte a zilei, timp liber la dispoziție (plimbare, shopping sau vizite individuale).  
Vă recomandăm să faceți o vizită la Mall of The Emirates – unde se găsește pârtia de ski acoperită.  
După amiază, OPȚIONAL, între orele 15:00–21:30, Safari în Deșert cu cină barbeque. Vom călători de-a lungul 
dunelor de nisip în jeep-uri 4x4 (6 pers./mașină) până la o tabară beduină, decorată într-un stil authentic, unde vom 
servi o delicioasă cină barbeque în stil arab cu băuturi răcoritoare nelimitate, apă, cafea, urmărind un spectacol Belly 
dance și Tanoura dance (băuturile alcoolice nu sunt incluse). Întoarcere hotel, cazare. 
 

Ziua 5 – Luni, 14 Februarie: Dubai Outlet Mall + Global Village  
Dimineață vom face o vizită la Dubai Outlet Mall, cel mai mare outlet din Dubai (are peste 100.000 mp, 240 
magazine și 1.200 mărci produse). Începând cu ora 16:00, vă propunem o vizită la Global Village – locul în care puteți 
întâlni laolaltă obiceiuri, arome, tradiții și produse din peste 75 țări de pe glob (produse culinare, spectacole, 
artizanat, îmbracăminte, etc.). Seara, intoarcere la hotel, timp liber.  
  
Ziua 6 – Marți, 15 Feb: DUBAI – Opțional Atlantis Aquaventure Park + The Pointe Palm Fountains 
Opțional excursie la renumitul Aquaventure Park din cadrul hotelului Atlantis. În mijlocul acestuia se află Ziggurat, 
un monument înalt de 30 m cu un tobogan care vă aruncă într-un tunel din sticlă, ce trece prin mijlocul unei lagune 
cu rechini. În ”Dolphine Bay” (intrare contra cost), într-un decor tropical luxuriant, întins pe 4,5 ha, turiștii pot 
interacționa cu delfinii. O altă atracție este “The Lost Chambers” - un labirint de camere și tunele, o poartă către 
lumea minunilor oceanului (65.000 animale marine pot fi observate înotând în apele lagunei). Seara vom admira cele 
mai noi fântâni magice din Dubai, situate pe Insula Palmier în zona The Pointe. (Propunem transfer individual cu 
metrou + monorail pentru o plimbare pe Insula Palmier, in cazul in care nu doriti excursia cu intrare la Aquapark.) 
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Ziua 7 – Miercuri, 16 Februarie: DUBAI – Vizită EXPO 2020 + plimbare pe faleza The Walk  
Vizită la Expoziția Universală “Expo 2020 Dubai” (deplasare cu metroul). Seara, vă propunem o plimbare pe faimoasa 
promenadă The Walk (deplasare cu metroul). 
 

Ziua 7 – Joi, 17 Februarie: DUBAI – liber. Opțional excursie Abu Dhabi 
Daca este posibil vom face o vizita la Abu Dhabi, capitala UAE: vizitarea Moscheii Sheikh Zayed, vizita Qasr Al Watan, 
poze promenada Marina Abu Dhabi, Yas Island, oprire poze Parcul Ferrari, pranz inclus. 
 

Ziua 8 – Vineri, 18 Februarie:  DUBAI – BUCUREȘTI 
Dimineata timp liber pentru plimbare, vizite si ultimele cumparaturi. Ora 12:00 trebuie sa eliberam camerele, urmand 
ca in jurul orei 15:00 sa avem transfer catre aeroport. Imbarcare pe zborul Flydubai cu destinatia Bucuresti. Decolare 
la ora 18:15, sosire in Bucuresti la ora 21:50.   
 

ORAR DE ZBOR: 
10 Februarie: București 22:50 – Dubai 05:45 (in data de 11 februarie) 

18 Februarie: Dubai 18:15 – Bucuresti 21:50 
 

PRET / persoană (loc în camera dublă): 1.295 EURO 
Tariful este valabil pentru un grup de minim 30 persoane 

Supliment cameră single = 450 Euro 
IMPORTANT!  
Vă reamintim că încheierea unei Asigurări STORNO de călătorie poate acoperi pierderile financiare cauzate de 
anulare, contracarând efectul penalizarilor aplicate. Vă recomandăm să uzați de acest mijloc de protecție financiară 
care acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei. 

SERIVCII INCLUSE:  
 Transport cu avionul, compania Flydubai pe ruta București – Dubai – București 
 Autocar local privat pentru transferuri și vizitele  
 7 nopți cazare cu mic dejun Hotel Holiday Inn Dubai Al Barsha 4* sau similar 
 Tur de oras 11 februarie cu ghid local vorbitor de romana 
 Tur de oras 12 februarie cu ghid vorbitor de romana + bilete intrare Miracle Garden. Optional, bilete pt Burj Khalifa. 
 Transfer 14 februarie pentru Dubai Outlet Mall si Global Village (bilete intrare incluse). 
 Bilet de intrare valabil 1 zi pentru Dubai World EXPO 2020 
 

NU SUNT INCLUSE: 
 Bilete intrare Burj Khalifa etajele 124 + 125 = 50 Euro/pers 
 Dubai Safari (locuri premium în beduin camp) = 60 Euro/pers. (mașini teren 4X4 – 6 pers/mașină) 
 Croazieră cu cină = 70 Euro/masă + soft drinks, 95 Euro/pers cu băuturi alcoolice sau 55 Euro pt copii 
 Transfer și vizite ziua 5 (Atlantis Aquaventure Park + The Palm Fountain) = 105 Euro/pers. 
 Excursie Abu Dhabi cu ghid local vorbitor de romana si masa de pranz: bilete intrare si vizita Qasr Al Watan (palatul 
emirului), Moscheea Sheikh Zayed, Marina Abu Dhabi, Yas Island, Ferrari Park (nu este inclusa intrarea) = 125 usd/pax 
Pentru Abu Dhabi trebuie test PCR + vaccin. 
 Tips șoferi şi ghizi locali – 35 Euro/pers  
 Asigurare Medicală şi Asigurare Storno 

 

Document de călătoriet: 
- Pașaportul electronic sau pașaportul simplu valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei, 
- Nu se acceptă pasaportul temporar. 
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TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE:  25 Ianuarie 2022 
 

CONDIȚII FINANCIARE: 
 
TERMENE DE PLATĂ: 

• 50% din pretul pachetului turistic la înscriere, 
• 100%  din prețul pachetului turistic până pe data de 10 Februarie 2022. 

 
CONDIȚII DE ANULARE / PENALIZĂRI: 

• până la 90 zile înainte de plecare: penalizare 30% din valoarea excursiei, 
• între 90 și 61 zile înainte de plecare: penalizare 50% din valoarea excursiei, 
• între 60 și 35 zile înainte de plecare: penalizare 80% din valoarea excursiei, 
• 35 zile și mai puțin: 100% penalizare. 

 
Observații: 

• Clasificarea hotelurilor din program este în conformitate cu standardele existente în țara respectivă și poate să nu coincidă cu normele de 
clasificare din România.  
• Hotelurile nominalizate în program pot suferi modificări până la data plecării, în funcție de condițiile specifice care pot aparea între 
momentul publicării programului și data plecării. Dacă aceste schimbări sunt impuse de furnizorul local, întotdeauna se vor oferi hoteluri 
similare ca locație/confort.  
• Majoritatea hotelurilor nu dețin camere triple. În unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, în funcție de 
disponibilitate. Patul suplimentar poate fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibilă, etc. 
• Distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de 
către turist direct la recepție, asistat de reprezentantul agenției.  
• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră (minibar/frigider, seif, etc.), hotelierul poate solicita taxe suplimentare sau cartea de credit 
personală ca o garanție pentru cheltuielile suplimentare efectuate pe perioada șederii; în momentul sosirii la hotel solicitați recepționerului să 
vă informeze cu exactitate asupra lor.  
• Situația de partaj în cameră dublă este atunci cand o persoană dorește să participe la o excursie singură, dar nu în camera single, ci cu alta 
persoană, necunoscută, de același sex, într-o cameră dublă pentru două persoane. În această situație persoana în cauza solicită Tour 
Operatorului o rezervare partaj în cameră dublă, sub rezerva ca Tour Operatorul va găsi, în timp util, a doua persoană dispusă să participe la 
excursie partaj în camera dublă. Dacă nu se va găsi a doua persoană, prima persoana se poate retrage, sau va achita suplimentul de cameră 
single pentru a putea participa la excursie. Tour Operatorul nu este răspunzător de achitarea suplimentului de cameră single. 
• Însoțitorul de grup poate efectua modificări programului (schimbări de ore, modificarea ordinii desfașurării acestuia), fără a afecta însă 
structura serviciilor efectuându-l astfel în totalitate.  
• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să 
părăsească teritoriul propriu . 
• În cazul neobținerii vizei se rețin penalizarile aferente momentului la care s-a aplicat pentru viza. 
• Taxele de aeroport și taxa de viza pot fi modificate de agenție în situația impunerii acestui lucru de către compania aeriană, respectiv 
ambasade. 
• Compania/companiile aeriene care operează zborurile din pachetul de servicii pot aduce diferite modificări zborurilor contractate, în funcție 
de condițiile obiective din perioada de operare, până la momentul plecării pentru zborul/zborurile de dus sau după momentul plecării pentru 
zborul/zborurile de întors. Agenția organizatoare va informa pasagerii direct, respectiv agențiile revânzătoare asupra eventualelor modificări 
survenite independent de voința sa și nu va fi răspunzătoare de eventualele inconveniențe apărute.  
• Alocarea locurilor în avion se face de către ghișeul de check-in din aeroport în funcție de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru destinațiile 
europene, de regulă, limita de bagaje de cală este de 20 kg și 06 kg pentru bagajul de mână, dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depășirile de 
limită de KG se achită separat pe aeroport. Mai multe informații găsiți pe site-ul companiei aeriene sau în agenția de turism.  
• Pasagerii care suferă de boli contagioase nu pot călători cu avionul. Personalul aeroportuar și de bord își rezervă dreptul de nu permite 
îmbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor în cauză.  

• După aterizarea pe aeroportul de destinație, pasagerii se vor prezenta mai întăi la ghișeul Control pașapoarte, după care își vor recupera 
bagajele din locul special amenajat. Dacă atunci când ajungeți la destinație observați că aveți probleme în găsirea bagajului depus la biroul de 
check-in la îmbarcare, vă rugăm nu părăsiâți aeroportul, ci depuneți o sesizare la biroul de reclamații existent la terminal. 
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