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Eng.sz.: R-1978/2000.
Dr. Kopári László
Utazásszervező
7626 Pécs, Koller u. 7. 2. emelet 25.
mobil   	00-36-20-4338163
mail:    	kopari@kopari.hu
web:    	www.kopari.hu________________________________________________________________
Mesés hajóút az Ezeregyéjszaka modern és gazdag világába a Közel-Keleten,
magyar nyelvű csoportvezetéssel az utazás teljes időtartama alatt!

 Egyesült Arab Emírségek – Katar – Omán 
Dubai – Muscat – Doha – Abu Dhabi
2022. március 11-19.

mesés gazdagság, „arab telivérek”, naplemente egy sivatagi oázisban, Costa hajó …
… és egy életre szóló élmény a Perzsa-öbölben

1. nap: Utazás menetrendszerinti repülővel Budapestről Dubaiba, majd transzfer a szállodába.
2. nap: Dubai, amely az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb, s egyik leggazdagabb városa. A program hajóra történő beszállástól függően változhat, de a terv a következő: Délelőtt gyalogos városnézés a hotel környékén, hogy megérezzük a város atmoszféráját. Dél körül transzfer a kikötőbe, ahol becsekkolunk és a Costa Pacifica fedélzetére szállunk, elfoglaljuk a kabinunkat, majd esti városnézésre indulunk, hogy lássuk Dubai lélegzetelállító fényeit. A túra során érintjük a vitorla alakú Burj Al Arab szuper-luxushotelt, elmegyünk a Souk Madinat Jumeirah bevásárlóközpontba, amely új épületként próbálja bemutatni a régi, hagyományos közel-keleti piac építészetét a helyi kézművesség széles választékával. Átbuszozunk Dubai modern részén, s megállunk a Burj Khalifa-nál, a világ legmagasabb felhőkarcolójánál, hogy élvezzük a látványos Dubai Szökőkút vízi- és zenés műsorát, majd visszamegyünk a hajóra, ami 24:00-kor fut ki a kikötőből.
3. nap: Érkezés 9:00-kor az Egyesült Arab Emírségek fővárosába. Javasolt fakultatív program: Fotóstop az Al Ittihad téren, a látványos emlékműnél, ahol a kávéskanna és a füstölő a híres arab vendégszeretetet szimbolizálja. Meglátogatjuk egy faluban nemzetalapító Zajed sejk kiállítását, ahol a fényképek, emléktárgyak mellett vadászpuskái, autói, s a világ minden tájáról kapott ajándékok láthatóak. A Marina Cafénál megállva Abu Dhabi látványos panorámája tárul elénk. Egy hagyományos falu láthatjuk a helyiek mindennapjait, majd a kilométereken át húzódó látványos Cornichenek nevezett vízparti úton megcsodálhatjuk a város ultramodern felhőkarcolóit, elegáns lakótelepeit. Még javasolt fakultatív program: Napnyugta után utazás a Zayed sejk nagymecsethez, ami a világ egyik legimpozánsabb ilyen épülete, s különböző régióiból származó iszlám építészeti elemek kombinációja, mely kivilágítva pazar látványt nyújt kívül, belül egyaránt. Egy rövid időre megállunk a  elesett katonáknak emelt Wahat Al Karama emlékműnél, ahonnan még élvezhetjük nagymecset látványát, majd látjuk az arab luxus valódi ikonját, az Emirates Palace Hotelt, s zárásként egy fotóstop Abu Dhabi éjszakai látképéért. A hajó 24:00-kor indul tovább.
4. nap: Reggel 14:00-kor érkezünk Katar fővárosába, Dohába. Javasolt fakultatív program: Utazás a Souq Waqif-ba, a főváros lenyűgöző bazárjába, amelyet kávézók és éttermek szegélyeznek, majd tovább a La Cornichen a csodálatos, öböl menti vízparti úton a West Bay Area-ig, a város legmodernebb részéhez. Ezután eljutunk a főváros legelbűvölőbb kerületébe, a Pearl-Katarba, ami egy mesterséges szigetre épült hatalmas komplexum magas lakóépületekkel, luxusvillákkal, híres szállodákkal, luxus bevásárlóközpontokkal. Elhaladunk a Doha Golf Club, majd a híres Al Jazeera TV központja mellett. Sétálunk az Iszlám Művészetek Múzeumában, melynek modern épülete lebegni látszok a tenger felett. A hajó 22:00-kor indul tovább.
5. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását, s élvezhetjük a pihenést.
6. nap: Hajónk reggel 7:00-kor érkezik Oman fővárosába, Muscatba. Javasolt fakultatív program: A város központjában látjuk kék színű boltívekkel díszített fenséges Al-Alam palotát, amis szultán hivatalos rezidenciája, majd sétálunk az eredetileg 1914-ben magánlakásnak épült Bait Al Zubair múzeumban, végigmegyünk a tengerparti Corniche-on Muttrah piachoz kis szabadidőre, majd ebéd az Al Nahda üdülőhelyen.  Délután látogatás az Al Hazm erődhöz és a Nakhal-forrásokhoz. Hajónk késő este, 17:00-kor indul tovább.
7. nap: Hajónk 13:00-kor érkezik vissza Dubaiba. Javasolt fakultatív program: Sivatagi túra terepjárókkal a homokdűnéken egy beduin táborban, ahol autentikus arab környezetben élvezhetjük a sivatag csendjét, a lenyűgöző homokdűnék látványát a naplementében. Itt a táborban arab stílusú grillezett, zamatos húsokat vacsorázunk, majd vízipipázhatunk kellemes hastáncnők társaságában a sivatag csillagos ege alatt. Hajónk éjszaka a kikötőben marad.
8. nap: Dubai: Javasolt fakultatív program: Egész napos városnézés ebben a gazdagságáról és korszerűségéről ismert, de  történelmi varázsát és hagyományait is örző városban, mely során érintjük szinte az összes fontos látnivalót. Fotóstop a Zabeel palotánál, Dubai emírjének rezidenciánál, majd a Burj Khalifa, a világ legmagasabb felhőkarcolójának 124. emeletről nézünk körbe, sétálunk Dubai Mall bevásárlóközpontban, megcsodáljuk a vitorla alakú Burj Al Arab szuper-luxushotelt, lemozogjuk az ebédet a régi Al Bastakiya városrészben, meglátogatjuk a Dubai Múzeumot, hajózunk egy fábol készült abra nevű hajóval, beleszagolunk a fűszerek aromájába egy soukban, megcsodáljuk a drágaköveket az aranybazárban. 
9. nap: Dubai: Javasolt fakultatív program: A repülő menetrendjétől függően folytatjuk a városnézést. Megállunk egy fotóra a Jumeirah mecsetnél, ellátogatunk Dubai pénzügyi központjába, rámegyünk a Palm Jumeirah mesterséges szigetre, az Atlantis szállodáig, megnézzük Marina kerületet, sétálunk Mall of the Emirates bevásárlóközpontban, amely híres 400 méter hosszú sípályájáról, majd transzfer a repülőtérre, és utazás menetrendszerinti repülővel Budapestre.

Ár: 322.000 Ft/fő-től, 2 fő/belső kabin elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón választható szolgáltatási csomagtól függően.

Az ár tartalmazza:
- 1 éjszakai szállást a hajóút előtt
- elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában
- választott csomagban lévő szolgáltatásokat a hajón
- a kikötői illetékek
- a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcsízű üdítők automatából, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó büfééttermeinek nyitvatartási idejében).
- a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata
- részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
- csomaghordás ki-és beszálláskor
- magyar nyelvű asszisztenciát

A részvételi díj nem tartalmazza
- transzfereket (budapesti reptérre és vissza, Dubai reptér-Dubai hotel, Dubai Hotel-hajó, hajó-Dubai-reptér)
- a repülőjegyet
- kötelező borravalót a hajóút (felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/nap, gyermekek 4-14 éves korig: 5 euró/fő/nap)
- a fentieken az italfogyasztás egy részét (minden alkohol tartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
- a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
- egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
- orvosi ellátást
- utas és stornó biztosítást (megfelelő utasbiztosítás irodánkban megköthető)
Foglaláskor italcsomaggal is kérhetjük a kabinunkat.

Brindiamo: az éttermekben borválogatás (fehér-, vörös- és rozé borok), csapolt sör, üdítőitalok és ásványvíz; a bárokban a fentieken felül egyéb alkoholtartalmú, ill. alkoholmentes italok és kávé. A fogyasztható italok körét az italbérlet speciális itallapja tartalmazza.

Érvényes: az önkiszolgáló- és ültetett éttermekben az ebédek és vacsorák során, ill. a bárokban a nap bármely szakában. Az italok felszolgálása pohárban történik.

Brindiamo italcsomag felára: 59.000 Ft/fő, mely csak foglaláskor érvényesíthető!

Magasabb kategóriájú és szolgáltatású csomagokról és gyerekkedvezményekről érdeklődjön irodánkban.

Az utazáshoz útlevél szükséges, melynek a hazaérkezéstől számítva még hat hónapig érvényesnek kell lennie!

