
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 
  

   САФАРИ В ПУСТИНЯТА 
Вълшебно преживяване в пустинята - сафари с джипове през пясъчните 
дюни. Фотопауза в сърцето на пустинята. Снимки при ферма с камили, 
след което се отправяме към бедуинския лагер.Тук ще имате 
възможност да яздите камила, да си направите временна татуировка 
с къна, да се облечете в арабски дрехи или да пушите наргиле. Следва 
вечеря. Под ярките звезди на арабското небе, танцьорка ще се развихри 
във вълшебен танц. 
 

Цена – 60 USD 
 
Цената включва: 
-         Сафари с джипове; 
-         Вечеря – барбекю; 
-         Безалкохолни напитки без лимит; 
-         Бели денс; 
-         Яздене на камила; 
-         Оцветяване с къна 
   

ЕКСКУРЗИЯ ДО АБУ ДАБИ 
Целодневна екскурзия  до  най-голямото и богато емирство, 
столицата на Обединените арабски емирства, наричан още Манхатън 
на Близкия изток. Ще посетим Бялата джамия „Шейх Зайед”, една от 
най-големите в света с капацитет 40 000 души; Capital Gate – най-
наклонения небостъргач, ще преминем през Аl Bateen - квартала на най- 
богатите от богатите. Ще се спрем за фотопауза пред Емирейт 
Палас - втория най-скъп хотел в света, който по лукс и разкош 
конкурира Бурж ал Араб 7* в Дубай. Ще посетим президентския дворец 
Qasr Al Watan. Грандиозно, величествено, разкошно, без аналог по лукс и 
красота. Думите не стигат, за да се опише това творение на 
арабската архитектура. Ще се потопим в атмосферата на лукс и 
изящен дизайн, разглеждайки двореца. Със своите огромни бели куполи, 
буйни градини и скъпи полилеи, новата забележителност дава на 
посетителите възможност да се запознаят с традициите и 
ценностите на ОАЕ. Ще посетим приемната зала, библиотеката, ще 
се прехласнем по подаръците, получени от цял свят. По желание (срещу 
допълнително заплащане) и при възможност, ще пием кафе със златен 
прах в един от най-луксозните хотели в света „Емирайт Палас“. Време 
за почивка в „Марина“ МОЛ. Продължаваме към остров  Яс. Фотопауза 
пред хотел  Viceroy и пистите на Формула 1. Свободно време в 



атракционния парк Ferarri World, където ще почувстваме 
атмосферата на Ферари - ще чуем как звучи двигател на Ферари, ще се 
снимаме с модели на Ферари. Връщане в хотела. 
 
Цена - 78 USD 
Цената включва: 
-      Трансфер с автобус 
-      Посещение на джамията „Шейх Заед“ 
-     Посещение на президентския дворец Qasr Al Watan 
-     Обиколка на Абу Даби 
-    Лицензиран екскурзовод 
  
Цената е валидна при мин. 15 човека 
   
МОДЕРЕН КРУИЗ В ДУБАЙ МАРИНА 
 С кораб – ресторант ще направим панорамна обиколка из  Дубай 
Марина, любувайки се на зашеметяващата гледка на окъпаните в 
нощна светлина небостъргачи. Вечерта гледката е особено красива и 
впечетляваща - игра на светлини и цветове, ярко осветени кораби 
изпълнени с глъчката и смехът на туристите. Обилна вечеря на  блок 
маса ще допълни насладата и удоволствието ни. 
Продължителност на круиза: 2 часа 
 
Цена - 70 USD 
Цената включва: 
-         Трансфер хотел – галера – хотел; 
-         Панорамна разходка с кораб по Дубай Марина; 
-         Вечеря; 
-         Безалкохолни напитки 
 

BURJ KHALFA 
Посещение на най-високата сграда в света, висока 828 метра. 
  

Цена – 65USD 
• Програмата включва: 
• Трансфер; 
• Билет за достъп до обсерваторията на Burj Khalifa; 
• Разходка в Dubai Mall – фотопауза пред аквариума, ледената 

пързалка, водопадите 
•  

ЕКСКУРЗИЯ ДО ШАРДЖА И ДУБАЙ ФРЕЙМ 



Това е културна обиколка по време на която ще видим: площада с 
Корана, границата с Аджман, ще минем покрай корниша на Шаржа, 
палата на шейха, музея на ислямската култура, паметника с перлите, 
символизирсащ обединението на 7 емирства (всяка перла е реплика на 
емирство); джамията King Faisal. Ще имаме свободно време за шопинг. 
След това се отправяме към най-новата атракция в Дубай - Дубай 
Фрейм. Тук ще бъдем едновременно в минало, настояще и бъдеще. Ще 
оценим историята и ще се насладим на настоящето. 
 

Цена - 45 USD 
Цената включва: 
-         Трансфер с автобус; 
-         Билети за Дубай Фрейм; 
-         Обиколка на Шаржа; 
-         Лицензиран екскурзовод; 
Цената е валидна при мин 10 човека 
 
MIRACLE GARDENS  
Уникална цветна градина Miracle Gardens - eдна от най-големите 
цветни градини в света с над 45 милиона цветя. Записана в книгата на 
рекордите на Гинес за най-дълга стена от цветя, а през март 2013 е 
обявена за най-голямата вертикална цветна градина. Свободно време 
за снимки, разходка,кафе пауза. 
Цена – 40 USD 
Цената включва: 
-         Трансфер  
-         Входен билет 
-         Водач 
  
MUSANDAM DIBBA TOUR 
Екскурзията започва около 7.00 часа с трансфер до Оман, откъдето ще 

се качим на кораб. Към 10.30 започва круизът. В продължение на няколко 

часа ще пътуваме, поемайки слънчевите лъчи, изтегнати на шезлонги, 

ще се освежаваме със сокове и плодове, ще се любуваме на уникалната 

Hajjar планина. Ще спрем в малък залив, където ще имаме възможност 

да направим плаж, да се къпем в морето, ще се возим на банани, 

скоростни лодки. След това ще обядваме вкусни ястия от риба, салати, 

месо и плодове под звуците на прекрасна музика. След обилния обяд ще 

си починем на шезлонгите, отплавайки обратно. Ще спрем отново, за 



да ловим риба и доволни и щастливи ще се приберем в пристанището. 

Следва трансфер до хотела в Дубай. 

 

Цена – 90 USD 
Цената включва: 

• Трансфери; 
• Круиз ; 
• Обяд 

 
ПОСЕЩЕНИЕ НА FERRARI WORLD в АБУ ДАБИ 
Най-големият покрит парк за развлечения в света, както и 
първият такъв, посветен на Ферари. Сред атракциите е най-
бързоскоростното влакче. Над 20 атракции за възрастни и деца. 
В комплекса има и магазин за сувенири, както и заведения за 
хранене, богатата изложба от автомобили с модели от  
1947 г. до наши дни. 
 
Цена - 140 USD при 5 човека/ 120 $ при 10 човека / 105 $ при 15 
човека 
 
Цената включва: 
-         Трансфер  
-         Входен билет 
-         Водач 
  

 
 


