
ДУБАЙ 
ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ 

11.11.11 – 15.11.11 
5 ДНИ / 4 НОЩУВКИ 

   

 
ПРОГРАМА 

17.10.2011  Излитане от  София  с директен чартърен полет . Кацане на летище 
Шаржа, посрещане и трансфер до избрания хотел. Записване за  допълнителни 
екскурзии. Свободно време. 
 
18.10.2011  Закуска.Свободно време за плаж или възможност за допълнителна 
екскурзия ( доп. заплащане на  място).  
 
19.10.2011  Закуска.Свободно време за плаж или възможност за 
допълнителна екскурзия ( доп. заплащане на място).  
 
20.10.2011  Закуска.Свободно време за плаж или възможност за допълнителна 
екскурзия ( доп. заплащане на място). 
 
21.10.2011  Закуска.Свободно време. Освобождаване на хотела. Трансфер до 
летище Шаржа. Полет за София 
 

 
ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА 

 
CASSELLS AL BARSHA HOTEL 3* (ДУБАЙ), BED AND BREAKFAST 

Дата на 
заминаване 

На човек в 
двойна стая 

Двойна стая
Единична 

стая 
Triple 
3Ad 

Double 2Ad + 
1 Ch(2-12) 

11.11.11 4 н. 448 895 531 1350 1286



 
 
CITYMAX BURDUBAI 3* (ДУБАЙ), BED AND BREAKFAST 

Дата на 
заминаване 

На човек в 
двойна стая 

Двойна 
стая 

Единична 
стая 

Double+Extra 
Bed 2Ad + 1 

Ch(6-12) 

Double+Extr
a Bed 2Ad + 
1 Ch (0-7) 

11.11.11 4 н. 455 910 542 1320 1274
 
 
BYBLOS - TECOM AREA 4* (ДУБАЙ), BED AND BREAKFAST 

Дата на 
заминаване 

На човек в 
двойна стая 

Двойна 
стая 

Единична 
стая 

Triple 3Ad 
Double 2Ad 
+ 1 Ch(2-12)

11.11.11 4 н. 531 1061 693 1535 1425
 
 
BYBLOS HOTEL MARINE 4* (ДУБАЙ), BED AND BREAKFAST 

Дата на 
заминаване 

На човек в 
двойна стая 

Двойна 
стая 

Единична 
стая 

Triple 3Ad 
Double+Extr
a Bed 2Ad + 
1 Ch(2-16) 

11.11.11 4 н. 531 1061 693 1535 1425
 
 
IBEROTEL EMIRATES GRAND HOTEL 4* (ДУБАЙ), BED AND BREAKFAST 

Дата на 
заминаване 

На човек в 
двойна стая 

Двойна 
стая 

Единична 
стая 

Triple 3Ad 
Double 2Ad 
+ 1 Ch(2-12)

11.11.11 4 н. 531 1061 693 1592 1535
 
 
RADISSON BLU HOTEL DOWN TOWN 4*sup (ДУБАЙ), BED AND 
BREAKFAST 

Дата на 
заминаване 

На човек в двойна стая 
Двойна 
стая 

Единична 
стая 

Triple 
3Ad 

Double 2Ad 
+ 1 Ch(2-12)

11.11.11 4 н. 565 1129 761 1603 1603
 
 
AL MUROOJ ROTANA 5* (ДУБАЙ), BED AND BREAKFAST 

Дата на 
заминаване 

На човек в двойна 
стая 

Двойна 
стая 

Единична 
стая 

Triple 3Ad 
Double 2Ad 
+ 1 Ch(2-12)

11.11.11 4 н. 720 1439 1018 1935 1803



 
 
FAIRMONT HOTEL DUBAI 5* (ДУБАЙ), BED AND BREAKFAST 

Дата на 
заминаване 

На човек в двойна стая 
Двойна 
стая 

Единична 
стая 

Double 2Ad + 
1 Ch(2-12) 

11.11.11 4 н. 637 1273 908 1705 
 
 
Цената включва:  
* двупосочен самолетен билет София – Шаржа - София 
* трансфер летище – хотел – летище 
* 4 нощувки със закуска в избрания хотел 
* медицинска застраховка асистанс на ЗАД "Армеец" (покритие 10 000 €)  
* представител от ТА  
 
Цената НЕ включва:  
* входна виза за ОАЕ  ( нужни са 6 работни дни) - 65 евро 
* летищни такси – 90 eвро 
 
Необходими документи: 
- Цветно сканирано копие от международен паспорт с валидност 6 месеца от датата 
на пътуване 
- Цветно сканирано копие от снимка паспортен формат 
* За пътуването в ОАЕ не са необходими ваксинации 
* За провеждане на екскурзията не е необходим минимален брой участници 
 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 
 

Панорамна обиколка на Дубай   
Тази обиколка ще Ви даде  всичко най-интересно от Дубай - от историята на 
емирството до новите проекти, както и информация за местните нрави и обичаи. 
Програмата включва посещение на „Златния пазар” в старата част на града, след 
което преминаване с „Абри” ( местни дървени лодки) по канала, който разделя 
Дейра и Бур Дубай към музея на Дубай, преминаване покрай „Бурж Калифа” - най-
високата сграда в света, булеварда с небостъргачите Шейх Зайед Роуд, Емирейтс 
мол, в който се намира закритата ски писта, Дубай Медия, Дубай Интернет, Дубай 
Марина... Ще спрем за кратка фотопауза пред емблематичния хотел "Бурж ал 
Араб" 7* и Мадинат Джумейра. Обиколката продължава към Палмата Джумейра - 
първият от трите изкуствени острова с формата на палма и хотел "Атлантис Палм". 
Цена:  30 евро/ 43 usd 

   



КРУИЗ на арабска галера (вечерта) - прекрасна възможност за  романтична вечер 
на традиционна Арабска лодка. Двучасова разходка по канала на Дубай - една от 
забележителностите на Емирството и  вечеря с изискани блюда и  тиха музика, 
феерия от светлини и аромати. 
(Вечерята включва безалкохолни напитки и вода, алкохолни напитки не се 
предлагат). 
Цена:  50 евро/ 73 usd 

 

Екскурзия до АБУ ДАБИ (целодневна) - столицата на Арабските Емирства и най-
голямото от седемте. 
Екскурзията е с включен обяд. 
Цена: 65 евро / 95 usd 

 

Обяд в Бурж Ал Араб – най-луксозният хотел в света! За интериора на 
помещенията са се погрижили 250 световно известни дизайнери  и  използвани 840 
кг злато. Хотелът е истински шедьовър на архитектурата, строителството и 
изкуството.   
Цена: 160 евро / 232 usd 
   

САФАРИ с барбекю в пустинята (~ 15:00 ч.) - два часа екстремна гонитба по 
пясъчните дюни на пустинята, посещение на камилска ферма и възможност за езда 
на камили. Вечеря с програма – очарователни танци под звуците на загадъчна и 
нежна арабска музика.  
Цена: 60 евро / 87 usd (с включена вечеря) 
 

 

 * Точната програма на екскурзиите по дни ще бъде предоставена от 
организатора до 7 дни преди заминаване 

 

SVETA TOURS LTD 


