טיול מקיף באיחוד האמירויות הערביות  /דובאי ואבו דאבי
10-17.01.2023
קבוצת סביון בהדרכת אבי סופר

חווית חיים אדירה אפילו להרפתקנים שבינינו
איחוד האמירויות הערביות היא פדרציה של  7אמירויות בחצי האי ערב שאוחדו למדינה אחת
בשנת .1971
הגדולות והמפורסמות שבהן הן דובאי ואבו דאבי .כיום נהנות שבע האמירויות משפע ועושר בלתי
ניתפס.
מרבצי הנפט שהתגלו בשנות השישים הפכו את האמירויות לאחת מעשר המדינות העשירות
בעולם.
באיחוד האמירויות השכילו לנצל את הכספים האדירים שהתקבלו מניצול משאבי הטבע על מנת
להפריח את השממה ארוכת השנים ,לקדם את המדינה ולהפוך אותה למיוחדת ויוצאת דופן.
טיסות:
הטיסות יתבצעו ע"י חברת אמירייטס (חברה מהטובות בעולם)
 10.1.2023מס' טיסה  EK 934לדובאי בשעה  11:50הנחיתה בדובאי 16:50
 17.1.2023מס' טיסה  EK 931מדובאי לנתב"ג בשעה  14:50נחיתה בשעה 16:25
בתי מלון  5כוכבים
 2לילות  -אבו דאבי  Grand Hyatt Abu Dhabiאו דומה.
 5לילות  -דובאי  Grand Cosmopolitan -או דומה.
חצי פנסיון (ארוחה נוספת צהריים או ערב בהתאם למסלול ולאו דווקא במלון)

כל העושר והשגשוג צמחו תוך פחות מחמישים שנה והטיול בוחן את המודרניות והחדשנות לצד
תרבות ומסורת ארוכת ימים.

תוכנית הטיול

יום  : 1תל אביב  -דובאי  -אבו דאבי
ניפגש בנמל התעופה בן גוריון ונעלה בשעות הבוקר לטיסה לנמל התעופה
הבינלאומי בדובאי ,עיר מודרנית מאוד והפופולרית ביותר לתיירות עולמית .לאחר
הנחיתה נפגוש את המדריך המקומי והאוטובוס ונצא לדרכנו לכיוון דרום
מערב(,כשעתיים נסיעה) לאורך חוף המפרץ הפרסי ("המפרץ הערבי") לעיר אבו
דאבי בירת אמירות אבו דאבי ופדרציית איחוד האמירויות כולה והשנייה בגדולה
באמירות.
העיר עתירת מלונות פאר ,מוסדות תרבות ,מבנים ייחודיים ומקום מושבם של
מוסדות השלטון ,ארמון האמיר ,בנייני ממשל .ארוחת ערב והעברה למלון.

יום  : 2אבו -דאבי  -קאסר אל ווטן ,מסגד שייח' זאיד ,כפר המורשת ,האי יאס,
אזור קורניש
הבוקר נצא לסיור בעיר הנוצצת אבו דאבי .נערוך סיור היכרות בעיר ונבקר בארמון
הנשיאותי ב"קאסר אל וואטן" (של שייח' ח'ליפה ִּבן זָאיִּד אָ אל נ ְַהיָאן) נשיא
האמירויות והאמיר של אבו דאבי.
המבנה הינו תמצית היופי ,החן והארכיטקטורה המופלאה של אבו דאבי .נמשיך
לביקור ביצירת הפאר הארכיטקטונית מסגד שייח' זאיד זהו מסגד יפהפה ,פלא
אדריכלי ואחד מעשרת המסגדים הגדולים והמפוארים בעולם.
ארוחת צהריים באופן עצמאי.
מכאן נמשיך לביקור בכפר המורשת המציג את מלאכות היד המסורתיות .במהלך הסיור נעצור לצילום ארמון
האמירויות ומגדל איתיחאד.
נסיים את היום בביקור באי "יאס" ,בו שוכנת המרינה ופארק השעשועים "עולם הפרארי" (בלי כניסה).
המקום משמש כפארק שעשועים .בתום הביקורים חזרה למלון וארוחת ערב.

יום  : 3אבו דאבי ,מוזיאון הלובר – דובאי ,הכפר הגלובלי
לאחר א .הבוקר נמשיך לביקור במוזיאון הלובר

שהינו שלוחתו של

המוזיאון הפריסאי .במוזיאון מוצגות יצירות אמנות בינלאומיות שנרכשו
בשנים האחרונות ונאספו מרחבי העולם והמבנה עצמו הוא יצירת פאר של
אדריכלות מודרנית.
בתום הביקור נשים פעמינו אל דובאי.
דובאי היא העיר הגדולה בין האמירויות ומתגוררים בה כשלושה מיליון
תושבים .כאזור סחר חופשי ,דובאי הפכה למרכז העסקים והכלכלה המושך
השקעות בינלאומיות .בעיר מוקמים פרויקטים אדירים בטכנולוגיות וחומרי
בנייה חדשניים בתכנונם של אדריכלי על בינלאומיים .נערוך סיור פנורמי תוך כדי נסיעה ליעדנו הראשון.
לאחר א .הצהריים מאורגנת נראה את מלון  Meשתוכנן ע"י זהא חדיד  .מבנה ארכיטקטוני יוצא דופן.
בשעות אחה"צ נבקר בכפר הגלובלי -שבו נמצאים

 32דוכני ענק וביתנים שמייצגים

את  78המדינות מתרבויות שונות שנבחרו לככב בכפר הזה .ויוצרים חווית בילוי
קוסמופוליטית שופעת פעילויות ,מאכלים וקניות .בתום הביקור העברה לבית המלון
בדובאי.
אנו נאכל א .ערב עצמאית במתחם העתיר במסעדות בסגנונות שונים מכל

העולם.

יום 4 :מסגרת דובאי ,בסטקייה (שווקים) ,שייט במרינה ומזרקות
לאחר ארוחת הבוקר נבקר בחלק העתיק של דובאיי  -בסטקייה ,נתרשם מבתי הסוחרים ,גלריות אומנות ,בתי קפה
ומלונות בוטיק.
בהמשך נעלה על מוניות המים המקומיות ,הנקראות "אבראס" ,ונצא בשייט קצר על נהר דובאי (קריק) ,אל צידה השני
של העיר אל הסמטאות של שכונת אלבסטקיה ,ושוק "אל כביר" (הגדול) ,שם נלמד ונכיר לעומק את ההיסטוריה,
התרבות המקומית שלאורך השנים נתמכת בעבודה זרה .נפגוש הודים ,פקיסטניים ,אפגנים ועוד סוחרים ממדינות
שונות בין דוכני הרוכלים שוק התבלינים הריחני ,שוק הזהב הנוצץ ,שוק המשי והבדים הצבעוני ,ושאר אזורי השווקים
של העיר העתיקה.
משם ניסע אל מסגרת דובאי ,שהוא מרפסת תצפית על גשר זכוכית שיוצר מבנה מיוחד בגובה  150מ'רים המחלק
את העיר לצד העתיק ולצד המודרני.
חזרה למלון להתארגנות לקראת ערב בלתי נשכח .נסיעה למזרקות פוינט (המזרקה הגדולה בעולם)
בערב שייט בסירת ד'או מסורתית במרינה הנוצצת של דובאי .נצפה בקו הרקיע המרהיב של דובאי באזור המרינה
היוקרתי
ונהנה מארוחת ערב על הספינה(.השייט כשעתיים) חזרה למלון.

יום  : 5שארג'ה ,מסגד המלך פייסל ,מוזיאון לתרבות האסלאם ,שוק הדגים,
דובאי -ספארי מדברי
לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל אמירות שארג'ה בירת התרבות של איחוד האמירויות והעולם הערבי.
עם ההגעה נצא לסיור במתחם האוניברסיטאי בשארג'ה ולאחר מכן נראה את מסגד אל נור המפואר ,מסגד המלך
פייסל וכיכר הקוראן.
כמו כן נבקר במוזיאון לתרבות האסלאם ובשוק הדגים.
חזרה למלון להתארגנות לטיול לספארי ברכבי שטח .ארוחת צהריים באופן עצמאי.
אחה"צ מחכה לנו חוויה עוצמתית .טיול ספארי מדבר ברכבי שטח ממוזגים וחדישים בדיונות המדהימות
והמוזהבות שבפאתי דובאי .נצפה בשקיעה המהממת מעל הנוף המדברי הקסום ,נוכל לחוות אווירת מאהל בדואי עם
קעקועי חינה,
רכיבה על גמלים ו/או החלקה על הדיונות בגלשן חול ,נתכבד בקפה המסורתי.
נקנח בארוחת ערב ברביקיו מקומית ומופע המשלב רקדנית בטן וריקוד מצרי מסורתי תחת כיפת השמיים.

יום  ; 6שכונת ג'ומיירה ,חוף לה מאר ,בורג' ח'ליפה והמזרקות
לאחר א .הבוקר ניסע להכיר את שכונת ג'ומיירה על בתי המגורים היוקרתיים .נמשיך לטיול בשוק מדינת ג'ומיירה -
שוק מקורה שממרפסותיו נשקף נופו המרהיב של מלון בורג' אל ערב ,הרביעי בגובהו בעולם והיחיד בעל  7כוכבים.
נמשיך למתחם החוף היפה לה מאר  -אזור חוף אקזוטי שעומד על קו החוף עם יותר מ 130-מסעדות ואפשרויות
קולינריות מגוונות וציורי גרפיטי יפים.
ארוחת צהריים מאורגנת.
נמשיך לקניון דובאי ,מהגדולים בעולם ,כ 1,200-חנויות ו 200 -דוכני
אוכל ומשקאות .במתחמיו נמצא אולמות בידור ,מוצגים מתחלפים כמו
שלד הדינוזאור ,אולם החלקה על קרח עם שטח בסטנדרט אולימפי
ומפל מים.
לאחר הביקור נעלה לתצפית בבניין הגבוה בעולם בורג' ח'ליפה .מחזה
של נוף מרהיב הנשקף מכל עבר .הוא מתנשא לגובה של  828מטרים,
 163קומות 57 ,מעליות .את התצפית נעשה מהקומה ה 124/125-של
הבניין ונתרשם מהנוף הפנורמי עוצר הנשימה של קו הרקיע האורבני.
כן נראה את האקווריום הגדול של דובאי מבחוץ ובו מגוון בעלי חיים
ימיים.
עם שקיעה נצא לראות את מופע המזרקות המנגנות המרהיב .ארוחת
ערב עצמאית

יום  : 7רכבת המונורייל ,אי התמרים ותצפית ,מוזיאון העתיד ומופע לה פרל
לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בדובאי ברכבת המונורייל
האוטומטית לאי התמרים ג'ומיירה ,האי המלאכותי הגדול בעולם
שצורתו ככפות תמרים ובו נמצא מלון אטלנטיס המפורסם בסוויטות
השקועות מתחת לפני המים.
נלמד על הפרויקט האדיר והמיוחד ,נשלב תצפיות נוף עוצרות נשימה
לרבות תצפית על מלון אטלנטיס המפורסם הנמצא בקצה הצפון
מערבי של האי.
נעלה לתצפית מרהיבה על אי הדקלים
ניסע לקניון האמירויות ונצפה במתחם הסקי המפואר המציע
מסלולי גלישה ברמות שונות ,הכל בתוך קניון מקורה( .לא ניכנס
למתחם ) .ארוחת צהריים כלולה.
אחרי הצהריים יוקדש למוזיאון העתיד בדובאי שהוגדר כאחד
המבנים המודרניים בעולם והוא מוקדש לחזון העתיד של העולם
ושל האמירויות בשנת  2070ומביא לידי ביטוי את עוצמת החזון,
היצירתיות והמקוריות של האמירויות.
בערב נצא למופע האקרובטי "לה פרל" .חוויה בלתי נשכחת הכוללת הופעה דינמית של אקרובטיקה במים ובאוויר
על רקע תפאורת אורות ססגונית ומוסיקה מלהיבה.

יום  : 8דובאי  -גן הפרחים  -תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בגן הפרחים הגדול ביותר בעולם המכונה גן הפלאות
( The Miracle Garden). 50מיליון פרחים על פני  70דונם מעטרים ביתנים בעיצובים צבעוניים מרהיבים כולל
מטוס של חברת התעופה אמיראט ובובת ענק של מיקי מאוס ,מבנים מכוסים בפרחים ,דמויות דיסני לבבות ,סידורי
פרחים תלויים  .חגיגה אמיתית של ריחות וצבעים.
בתום הביקור נמשיך בנסיעה לשדה התעופה לטיסה חזרה ארצה כשאנו עמוסים חוויות ורשמים.

**ייתכנו שינויים בסדר הביקורים באתרי הטיול בהתאם לאילוצים בשטח**

המחיר כולל:
המחיר לנוסע בחדר זוגי

$ 2190

תוספת לחדר ליחיד

$ 760

הלוך -המראה מתל-אביב בטיסת בוקר
חזור -המראה מדובאיי בטיסת צהריים
בתי המלון ברמה של  5כוכבים הן בדובאי והן באבו דאבי
חברת התעופה:היוקרתית אמירייטס
 TALMAסוכנות נסיעות
(חברת תיירות עסקית המובילה בישראל לשירותי נסיעות עסקים ,לארגונים וחברות .חברה המתמחה בטיולי בוטיק
לקבוצות סגורות בתפירה אישית).
שם הסוכנת :זהבה פדלון
 05284220384טלפון:
*** טיסות ישירות במסלול ת"א – דובאי -ת"א
***  2לילות לינה במלון  *5באבו דאבי ע"ב לינה וארוחת בוקר.
***  5לילות לינה במלון  * 5בדובאי ע"ב לינה וארוחת בוקר.
*** מדריך ישראלי  -אבי סופר
*** מדריך מקומי דובר אנגלית לימי הסיורים וההעברות.
*** אוטובוס תיירים ממוזג ומרווח בהתאם לדרישות תקופת הקורונה.
*** מים באוטובוס
*** 7ארוחות ערב או צהריים
*** טיפים לנותני השירותים בחו"ל.
*** מס מקומי בבתי המלון.
*** כל הכניסות לאתרים המצויינים במסלול
*** מפגש קבוצה בזום או שיחה עם המדריך לפני היציאה לטיול.

המחיר איננו כולל:
*** ביטוח נסיעות (שהוא חובה):
הערה :מומלץ לעשות ביטוח ביטול מכל סיבה עד  72שעות לפני הטיסה בהלוך.
*** חובה על כל נוסע לרכוש פוליסת ביטוח בריאות .מטען .כולל כיסוי למקרה קורונה וביטול.
*** טיפ למדריך הישראלי ( 5דולר ליום סה"כ  40דולר)
*** הוצאות אישיות מכל סוג שהוא
*** כל מה שלא מצוין בפירוש ככלול בתכנית.
*** תוספת עתידיות של מיסי נמל ,מס דלק/ביטחון או מיסים מקומיים של איחוד האמירויות.

הערות חשובות:
**** נכון ליום  10.10.2021בוטל הצורך בתשלום עבור אגרת אשרה (וויזה) לאמירויות.
אם יחול שינוי ויוחלט להחזיר את אגרת האשרה  -על הנוסע יהיה להוסיף את עלותה בסך כ 100 -דולר.
*** המחיר אינו כולל בדיקות קורונה.
*** נכון להיום נדרשת בדיקת קורונה מסוג  PCRלביקור באתרים באבו דאבי
*** התשלום לפי שער העברות והמחאות גבוה ביות התשלום.
*** הדרכון חייב להיות בתוקף ל  6-חודשים מיום היציאה.
*** בתקופת הקורונה היציאה כפופה לאישורי משרד הבריאות ומשרד החוץ בארץ ובאמירויות .עלולים לחול שינויים
בשל מגבלות הקורונה.
*** הושבה בטיסות – בקבוצות לא ניתן להבטיח הושבה מראש .אנו מבטיחים לעשות מאמץ ולמלא את בקשות
הלקוחות.
*** המחיר הוא מיוחד לקבוצה ואין כפל הנחות למשלמים בכרטיסי מועדונים.
*** הטיול מיועד למחוסנים בשלושה חיסונים לפחות.

תנאי תשלום וביטול:
*** בעת ההרשמה יש להסדיר את התשלום במלואו.
*** ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי ( עד  3תשלומים שווים ללא ריבית)
*** תנאי הביטול המפורטים מוסכמים בעת ההזמנה וגוברים על כל הוראה אחרת
=  25%דמי ביטול

ממועד ההרשמה ועד  31ימים לפני הנסיעה

מ  30ימים לפני מועד הנסיעה ועד  21ימים לפני הנסיעה =  50%דמי ביטול
מ  20ימים לפני מועד הנסיעה ועד  15ימים לפני הנסיעה =  75%דמי ביטול
פחות מ 14 -יום לפני הנסיעה – דמי ביטול מלאים

לפרטים והרשמה :
גליה הרטוב
050-6450453

