


PRZELOT

▪ Linie lotnicze: Flydubai

▪ Catering bez alkoholu

▪ Rozkład przelotów:

▪ Wylot: 10 stycznia 2023 Kraków – Dubaj 12.10 – 20.55   (długość przelotu - 5.45 h)

▪ Powrót: 14 stycznia 2023 Dubaj – Kraków 07.35 – 11.10  (długość przelotu  - 6.35h)



PROGRAM: 1 dzień – 10 stycznia  2023 (wtorek)

ZAKWATEROWANIE

HOTEL RIU DUBAI * * * *

Data otwarcia: 2020r.
Położenie: naprzeciw dzielnicy Deira, na sztucznych wyspach Deira Islands, ok. 35 km od Palmy 
Jumeirah, bezpośrednio przy prywatnej piaszczystej plaży z serwisem plażowym. 
Do dyspozycji Gości: restauracje, bary, baseny, SPA, bezpłatne wifi.  
Zakwaterowanie: 750 pokoi zlokalizowanych w jednym budynku głównym; 
pokoje z łazienką, klimatyzacją, sejfem, zestawem do parzenia kawy/herbaty.



WYŻYWIENIE: 

Pakiet All Inclusive - 24H

• Restauracja Al-Andalus
Śniadania  (bufet) w godz. 07.30-10.30
Lunche (bufet) w godz. 12.30-15.00
Kolacje (bufet) w godz. 18.30-22.00
Dodatkowo: 
• Restauracja The Palm: lunch (bufet) w godz. 

12.00-15.00, przekąski w godz. 15.00-17.00, 
kolacje w godz. 19.00-22.00 (bufet; kuchnia 
włoska; wymagana rezerwacja) 

• Spices - restauracja azjatycka (wymagana 
rezerwacja) w godz. 19.00-22.00; 

• Restauracja The Moon (kuchnia libańska) w godz. 
19.00-22.00 (wymagana rezerwacja).

Bary: 
• The Pearl (lobby bar) w godz. 10.30-24.00;
• Shamal (lounge bar) w godz. 18.00-24.00;
• Sports (bar) 24h (alkohol serwowany do 03.00); 

śniadanie kontynentalna 10.00-12.00);
• Spike (Plaza bar) w godz. 18.00-23.00; 
• Oasis (przy basenie) w godz. 10.30-18.00; 
• Coral (przy basenie) w godz. 10.30-18.00.

HOTEL RIU DUBAI * * * *



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 1 – 10 stycznia 2023r (wtorek)   

▪ Spotkanie na lotnisku w Krakowie, przy stanowisku odpraw z logo Papyrus, ok. godz. 10.00. 

▪ Formalności paszportowe, bagażowe i celne.  

▪ Przelot do Dubaju; Kraków – Dubaj 12.10 – 20.55.

▪ Formalności wjazdowe.  

▪ Przejazd do hotelu RIU DUBAI****

▪ Zakwaterowanie. 

▪ Kolacja.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 2 – 11 stycznia 2023r (środa)

▪ Śniadanie w hotelu.

▪ Wypoczynek.

▪ Lunch w hotelu.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 2 – 11 stycznia 2023r (środa)

Po lunchu wyjazd z hotelu do Dubai Mall, jednego z największych na świecie centrów handlowych – „raju dla zakupoholików”.
Na powierzchni równej 150 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim (Dubai Mall ma powierzchnię 112,4 ha – dla porównania boisko 
piłkarskie ma około 0,7526 ha), znajduje się 1200 sklepów, centra rozrywki, placówki usługowe oraz 120 kawiarni i restauracji. 
Centrum zostało otwarte w listopadzie 2008 roku i jest uznawane za największy tego typu obiekt na świecie. Każdego dnia przez Dubai
Mall przewija się setki tysięcy ludzi a według statystyk, w 2011 roku, centrum zostało odwiedzone przez pond 54 miliony klientów! 
W Dubai Mall  znajduje się także  50 metrowej długości akwarium z tunelem o pojemności 10 mln litrów wody, w którym pływa ponad 33 
tysiące okazów zwierząt morskich w tym 400 rekinów! 



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 2 – 11 stycznia 2023r (środa)

Przejście w kierunku Burj Khalifa, - najwyższego budynku świata. 
Oficjalna wysokość budynku wynosi 828 m. To prawie tyle, co cztery Pałace Kultury i 
Nauki, ustawione jeden na drugim. Budynek bije wszelkie możliwe rekordy. 
Wjazd na taras widokowy znajduje się na 124 i 125 piętrze budynku.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 2 – 11 stycznia 2023r (środa)

Przejazd do dzielnicy Bastakiya - najstarszej części Dubaju, zbudowanej ok 1890 roku przez irańskich kupców i rzemieślników, którzy
handlowali na pobliskim targowisku. Obecnie znanym jako Meena Bazaar (nazwa Bastakiya pochodzi od irańskiego miasta Bastak).
Przepłynięcie łódkami abra, na drugą stronę Dubai Creek /naturalny potok słonowodny/, który dzieli Dubaj na historyczną i nowoczesną
część.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 2 – 11 stycznia 2023r (środa)

Czas wolny na zakupy na bazarze przypraw, gdzie można znaleźć kosze pełne suszonych przypraw, świeżej wanilii, kadzideł, barwników,
henny czy kupić shishę.
Tuż obok znajduje się Targ Złota, gdzie można kupić dosłownie wszystko, co jest wykonane z tego kruszcu.
Powrót do hotelu. Kolacja.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 3 – 12 stycznia 2023r (czwartek)

▪ Śniadanie w hotelu.

▪ Wypoczynek.

▪ Lunch w hotelu.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 3 – 12 stycznia 2023r (czwartek)

Po południu, około godziny 16, wycieczka jeepami na safari po pustyni. 
W programie ponadto shisha, taniec brzucha, wirujący derwisz, sand boarding, malowanie henną, przejażdżka na wielbłądzie i kolacja 
w obozowisku.
Powrót do hotelu. 



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 4 – 13 stycznia 2023r (piątek)

▪ Śniadanie w hotelu.

▪ Wypoczynek.

▪ Lunch w hotelu.

▪ Możliwość korzystania z infrastruktury hotelowej.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 4 – 13 stycznia 2023r (piątek) 

Po lunchu, przejazd do Dubai Mariny - dystryktu z budynkami 
o różnej wysokości. Od niskich pięciopiętrowych, do super wysokich 
wieżowców, skoncentrowanych wokół sztucznego jeziora 
połączonego z dwóch stron z morzem. Znajdują się tu szerokie 
promenady, liczne sklepy oraz  port Marina mogący pomieścić 70 
różnej wielkości statków i jachtów.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 4 – 13 stycznia 2023r (piątek)

Dubaj od strony wody.
Przejażdżka szybkimi motorówkami. 
Trasa rejsu biegnie dookoła sztucznej 
wyspy palmowej - Jumeirah, z pięknymi 
willami i luksusowymi, 
pięciogwiazdkowymi hotelami. 



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 4 – 13 stycznia 2023r (piątek)

Kolejny punkt programu, to przejazd przez wyspę palmową Jumeirah, czyli sztuczną wyspę w kształcie palmy ogromnych rozmiarów, 
na końcu której znajduje się luksusowy hotel  Atlantis The Palm. Hotel oferuje prywatną plażę o długości 800 metrów, podwodne 
akwarium oraz duży park wodny. Ma unikalny kształt i stanowi jeden z emblematów miasta. 
Przystanek na zrobienie zdjęcia z punktu widokowego The Pointe.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 4 – 13 stycznia 2023r (piątek)

Przejazd do Madinat Jumeirah, 
będącego repliką 
arabskiego miasteczka. 
Znajdują się tu hotele, restauracje 
oraz sklepy.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 4 – 13 stycznia 2023r (piątek)

Przystanek na zdjęcie z Burj Al Arab w tle. 
Burj Al Arab to samozwańczy 7* hotel, 
usytuowany na prywatnej wyspie, 
do której można dotrzeć prywatnym 
helikopterem lub prowadzonym
przez szofera Rolls-Roycem,
należącym do jednej z największych
na świecie flot samochodów 
tej marki.



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 4 – 13 stycznia 2023r (piątek)

Pokaz fontann pod Burj Khalifa. 
Podczas show przy muzyce, 
fontanny wyrzucają 83.000 litrów 
wody. Zainstalowano 6.600 
punktów świetlnych a pokaz 
wspomaga 25 projektorów (po 
zmroku). Strumień wody może się 
wznieść na wysokość 150m, czyli 
na wysokość 40 piętrowego 
budynku lub inaczej na wysokość 
1/5 Burj Khalifa.

Po zakończeniu pokazu
powrót do hotelu na kolację. 



PROGRAM WYJAZDU – DZIEŃ 5 – 14 stycznia 2023r (sobota)

▪ Wczesna pobudka.
▪ Śniadanie w formie pakietu.
▪ Przejazd na lotnisko i przelot do Polski. Zakończenie Wyjazdu!



PRZED WYLOTEM – WAŻNE!

❖ WAŻNOŚĆ PASZPORTU
Paszport powinien być ważny, przez przynajmniej kolejnych 6 miesięcy, licząc od dnia wjazdu do Emiratów. 

❖ COVID
Obecnie pasażerowie podróżujący z Polski do Dubaju, muszą okazać przed wylotem:
1.Ważne zaświadczenie/certyfikat o wykonaniu szczepienia potwierdzające, że podróżny jest w pełni zaszczepiony 
szczepionką zatwierdzoną przez WHO lub Zjednoczone Emiraty Arabskie (pełne szczepienie to 2 dawki szczepionki lub 1 
dawka szczepionki w przypadku szczepionek jednodawkowych, w przypadku podróży do Dubaju 
zaświadczenie/certyfikat nie jest ograniczone terminem ważności). Zaświadczenie/certyfikat powinno zawierać kod QR 
(pasażer zostanie przyjęty na pokład z zaświadczeniem/certyfikatem nie zawierającym kodu QR, o ile jest ono 
wystawione przez ośrodki/instytucje zatwierdzone przez publiczne organy do spraw zdrowia danego kraju).
albo
2.Ujemny wynik testu na obecność Covid-19 przeprowadzanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną 
transkrypcją (RT-PCR). Zaświadczenie o wyniku testu RT-PCR musi być wydane przez upoważnioną placówkę w kraju 
wylotu pasażera w ciągu 48 godzin od momentu pobrania próbki do badania do godziny wylotu. Testy antygenowe, 
testy na przeciwciała lub inne testy wykonane przez pacjenta w domu nie upoważniają pasażera do podróży do Dubaju i 
nie będą akceptowane na lotnisku. Zaświadczenie musi zawierać kod QR. Osoby przedstawiające na lotnisku 
zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu RT-PCR bez kodu QR nie zostaną przyjęte na pokład samolotu. 
Uwaga: konieczne jest okazanie wyniku testu, a nie certyfikatu z aplikacji.
Należy pamiętać, że drukowane lub cyfrowe wyniki testu PCR lub zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid są 
akceptowane w języku angielskim lub arabskim. Certyfikaty SMS nie są akceptowane. Wyniki testu PCR w kierunku COVID-
19 lub zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid w innych językach są dopuszczalne, jeśli można je potwierdzić w miejscu 
wylotu. Np. zaświadczenie w języku polskim będzie akceptowane tylko na lotnisku w Polsce.


