
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ ДУБАЙ 2018 
 

„Завръщане в бъдещето“ – полудневна екскурзия с брънч - 48 евро/94 лева  
Ще направим едно пътуване от най-новото съоръжение на супер модерния град (Дубай Канал) към 
миналото изпълнено с традиции. В продължение на 4 часа ще пътуваме с автобус, ще пътуваме по вода, 
ще ядем традиционна емиратска кухня и ще си направим най-невероятните снимки. 
Този тур е подготвен специално за нашите групи и дава възможност на участниците да видят града от 
друг ъгъл, да посетят „неизвестни“ красиви места. 
Цената включва: трансфер с климатизиран бус, водач на български, трасфер по вода със сертифициран 
превоз, традиционен обяд (set menu), чай 
Забележка: има възможност и за вегетарианско меню с предварителна заявка. Минимален брой туристи: 
10 
 
„Традиции, история...и още нещо“ - полудневна екскурзия с обяд - 44 евро/86 лева  
Този тур е подготвен специално за нашите групи и дава възможност на любителите на историята и 
традициите да открият другото лице на Дубай, което е скрито из тесните улички на стария град. Там, в 
трационните къщи, под „вятърните комини“ са разположени и трите музея, които ще посетим. Турът ще 
завърши с обяд, който е част от всички домакинства в залива. 
Цената включва: трансфер с климатизиран бус, екскурзовод на български език, входни такси за 
музеите,традиционен обяд , вода 
Забележка: турът в по-голямата си част е пешеходен. Минимален брой туристи: 10 
 

АБУ ДАБИ - ЦЕЛОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ - 55 евро / 108 лв.,  дете до 12 г – 45 евро / 88 лв. (мин. 10 
човека) 
Тръгване: 08:30 ч.   Връщане в хотела: 18:00 ч. Столицата на ОАЕ е известна с безкрайните петролни 
богатства и луксозни сгради. Необходими са ни около 90 мин, за да стигнем от Дубай. По пътя минаваме 
покрай безкрайни пясъчни дюни и няколко „зелени пояса”, инициатива на основателя на ОАЕ Н.В. Шейх 
Зайед. Пристигайки в Абу Даби, ще се отправим към крайбрежната улица, където ще ни омае 
спокойствието на белите пясъци и луксозните сгради. Ще направим кратък престой в традиционно 
селище (Heritage Village), откъдето се открива панорамна гледка към целия град. Пътят ни минава и 
покрай луксозния хотел Emirates Palace (фото-стоп отвън), построен в типичен арабски стил.  На връщане 
посещаваме Yas Island - мястото, където се провежда Формула 1(не е включено посещение на пистата) и 
дом на уникалния комплекс Ferrari World. Свободно време за обяд или шопинг. По време на посещението 
на джамията Шейх Зайед има изискване за облеклото за мъжете и жените. 
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, Екскурзовод по програмата 
 

БУРЖ КХАЛИФА И ДУБАЙ МОЛ – 55 евро / 108 лв., дете до 12 г – 45 евро / 88 лв. 
Посещение на най-високата сграда в света - светкавично бърз асансьор ще ви отведеде за 124 секунди до 
124-ти етаж. Заявява се и се заплаща в България. 
Програмата включва: Двупосочен трансфер; Билет за достъп до обсерваторията на Burj Khalifa At the 
Top;  

 

САФАРИ В ПУСТИНЯТА – 60 евро / 118 лв.,  дете до 12 г – 45 евро / 88 лв. 
Начало:15:00 ч.  Тръгване от лагера около 20:00. Връщане в хотела около 21:00ч. 
Ако желаете да се позабавлявате, това е възможността, която вие не трябва да пропуснете! Желанието 
ви ще ви отведе в мистичната пустиня, за да изпитате нещо, което никога няма да забравите. Оставяйки 
блъсканицата и суматоха на града, ще се отправим към вълнуващото пътешествие сред заоблените 
пясъчни дюни в дълбокото сърце на пустинята. Ще спрем сред големите дюни, за да се насладим на 
девствената красота на арабската пустиня и на опияняващото слънце. След залез, пристигаме в 



бедуинския лагер, където ще бъде сервирана вечерята. Вечерта ще завърши с изпълнението на арабски 
танци.  
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, Сърфиране по дюните, Яздене на камили, 
Временна татуировка с къна, Наргилета, Безалкохолни напитки, кафе и чай, Вечеря на шведска маса, 
Арабски танци. Забележка: Екскурзията не е подходяща за бременни жени и деца до 4 год. 
 

ВИП ДУБАЙ С ЯХТА - 55 евро / 108 лв., дете до 12 г – 50 евро / 98 лв.(мин.15 човека) 
Невероятен панорамен тур на Дубай Марина и Джумейра с яхта. Два часа круиз с яхта ще ви потопи в 
приказните отражения на небостъргачите на Дубай Марина (Dubai Marina), Джумейра Бийч Резиденс 
(Jumeirah Beach Residence), изкуствения остров The Palm Jumeirah и луксозния хотел Burj al Arab. Връщаме 
се на изходната точка, където имаме време да се порадваме на марината.  
Продължителност: 4 часа (2 часа от тях с яхта) 
Минимален брой участници:15 
Програмата включва:  
Климатизиран транспорт от и до хотела, Разходка с яхта 2 часа, безалкохолни напитки на борда на яхтата 
 

 
 
ОТКРИТИЯ ПАЗАР НА ДУБАЙ С ВЕЧЕРЯ НА БЛОК МАСА – 40 евро / 79 лв., дете до 12 г – 40 евро / 79 
лв.(мин. 12 човека) 
Този тур е пешеходен и в по-голямата си част ви дава възможност да видите едни от най-основните 
открити пазари – текстилен, на подпровките и златния пазар. Кратка спирка в магазин с голямо 
разнообразие от сувенири. Тура завършва с вечеря на блок маса с голям избор от специалитети (една 
безалкохолна напитка).Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела. Вечеря на шведска 
маса, безалкохолна напитка, вода. 
 
ВЕЧЕРЯ НА АРАБСКА ГАЛЕРА ПО ДУБАЙ КАНАЛ- 50 евро / 98 лв., дете до 12 г – 45 евро / 88 лв. 
От хотела: 19:00- 19:45 ч. Отплаване: 20:30 ч.   Връщане от круиз: 22:30 ч. 
Романтична вечеря с любим човек или удоволствието да се насладите на вечерния бриз? Всичко е 
възможно по време на круиза на арабска галера по канала на Дубай до Шиндага. 
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, разходка с галера по канала на Дубай, 
Континентална вечеря на блок маса, Безалкохолни напитки. 

ВЕЧЕРЯ НА АРАБСКА ГАЛЕРА ДУБАЙ МАРИНА- 65 евро / 128 лв., дете до 12 г – 55 евро / 108 лв 
От хотела: 19:00- 19:45 ч. Отплаване: 20:30 ч.   Връщане от круиз: 22:30 ч. 
Вечеря на традиционна арабска галера из красивия квартал Дубай Марина, където светлините на 
небостъргачите се отразяват в кристалните води на залива. 
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, разходка с галера из Дубай Марина, 
Континентална вечеря на блок маса, Безалкохолни напитки. 

MIRACLE GARDENS - 30 евро / 59 лв., дете до 12 г – 30 евро/ 59 лв.(мин. 10 човека) 
С автобус ще се отправим към уникалната цветна градина Miracle Gardens- eдна от най-големите цветни 
градини в света с над 45 милиона цъфнали 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. Там ще има 
свободно време за снимки, разходка, дребни покупки или пълноценна почивка в многобройните 
кафенета.  
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, вход за градините (без пеперудите) 
 
МИСТИЧЕН МУСАНДАМ КРУИЗ  – 180 евро/352 лв.;  Дете (5-11 г) – 130 евро/255 лв. - при минимум 2 човека 



Тръгване от хотела в Дубай около 6:00 ч. Трансфер с автобус през  Ras Al Кhaimah се отправяме  към Касаб 
(Khasab), столицата на Мусандам (Оман), където ще се насладим на прекрасната  панорамна гледка  
пътувайки през крайбрежния път с изглед към Арабския залив и Ормузкия проток. Пристигане на 
пристанището  Khasab, където ще се качим на традиционно Оманско корабче за целодневния круиз до 
живописните и  грандиозни фиорди, като Кhor ash Shimm, който е най- дългия фиорд  на Оманския 
полуостров. Ще може да наблюдаваме крайбрежните селища и делфини. Минаваме и покрай Telegraph, 
където Британците през 1864 са построили връзка между Бомбай (Индия) и континенталната част на 
Великобритания с телеграфен кабел минаващ  под вода и по суша през Басра в Ирак и Турция. Ще имате 
възможнот да поплувате и да се гмуркате с шнорхел в девствените и спокойни води на фиорда.  Шнорхел 
оборудване и кърпи ще може да си вземете от кораба, където ще ви бъде сервиран  обяд и 
напитки.Трансфер обратно до хотела. Задължително носете международен паспорт. 
Цената включва: Трансфер от/до хотел в Дубай; Входни и изходни такси за ОАЕ и Оман; Круиз с 
традиционно оманско корабче; Обяд на борда на корабчето; Безалкохолни напитки, вода, кафе и чай; 
Плажни кърпи; Шнорхел оборудване 
ЗАБЕЛЕЖКА: ТО не носи отговорност за обратен трансфер до хотела ако по някаква причина ви бъде 
отказано напускане на ОАЕ или влизане в Оман. 
 

 
BURJ AL ARAB 7* - пакет „Обяд” - 190 евро / 372 лв., дете 2 - 12 г. - 150 евро/ 294 лв. 
Уникалната сграда на хотела е позната по целия свят - корабното платно достига 321 м и е един от най-
високите хотели в света. Хотела е построен на изкуствен остров, отдалечен на 280 м от сушата и пленява 
със своят лукс. 
Ресторант AL IWAN ( обяд) Намира се на ет.2. Арабска кухня морски дарове. 
Цената е в евро на човек и включва: Еднопосочен трансфер от хотела до ресторанта; достъп в хотел 
Бурдж ал Араб 7*; достъп до ресторанта; обяд на блок маса (не са включени напитки) 
 

ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ(GLOBAL VILLAGE)-  28 евро / 55 лева;  дете 5-11 г  22 евро / 43 лева (мин. 12 човека) 
Атракциона е място за семейно забавление от 21 години. Представлява множество сцени за концерти, 
ресторанти, луна парк, зелени площи и 30 палати, представляващи 75 държави, където може да си купите 
оригинални стоки от целия свят-естествени масла от Африка, фурми от Саудитска Арабия, памучни дрехи 
от Египет, кожени изделия от Афганистан и много други. Времетраене: 4,5-5 часа. 
Тура включва: транспорт от/до хотела; вход за селището; водач на български език Тура не включва: храна 
и напитки; такса за атракционите на луна парка в селището 
Забележка: в селището не е разрешено влизането с къси панталони/поли над коленете. 
 

ШАРЖА (едно от седемте емирства в ОАЕ) – 35 евро / 69 лв., дете до 12 г – 30 евро / 59 лв.(с екскурзовод 
на български език).(мин. 10 човека) Посещение на Blue Souq SharjahСвободно време да се види 
прекрасната лагуна в v Al Buheira, най голямата джамия в емирството King Faisal, монумента на перлите и 
възможност за пазар в един от най-старите закрити пазари в ОАЕ. 
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, Екскурзовод на български по програмата 
 

АЛ АЙН – 55 евро / 108 лв., дете до 12 г – 45 евро / 88 лв. (с екскурзовод на български език).(мин. 10 
човека) Ал Айн – най-зеленият град в ОАЕ и втория по големина в емирство Абу Даби, познато като Градът 
– Оазис. Известен е в историята, като един от селскостопанските центрове на Емирствата с отглеждане на 
зеленчуци и палми. Ще посетим музеят на Aл Айн - родната къща на Шейх Зайед, най-големият пазар за 
камили в ОАЕ , оазисът с палми - ще научите как се напояват и отглеждат и как се берат фурми и Грин 
Мабззара (GreenMubazzarah) - красивита котловина,където извира минерална вода. Посещение на 
зоологическата градина, в която има едни от най-редките животни в света. Връщане в Дубай около 18:00 



ч. Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, Екскурзовод на български по 
програмата, входна такса за зоологическата градина в Ал Айн. 

ЛУКСОЗНА ВЕЧЕРЯ В ПУСТИНЯТА- възрастен 150 евро, дете 4-12 г 75 евро (мин.2 човека) 
НОВО!!!Пригответе се за магията на ориента. Закътан сред пясъчните дюни, хотел BabalShams предлага 
невероятно изживяване и петзвездно обслужване. Ресторантът е на открито под ясното небе, най-
добрите готвачи приготвят вечерята на живо пред вас, а сладките изкушения нямат край. Богатата 
програма започва в 20:00 до 23:00ч, с участието на танцьори и артисти на камили и коне. 
Цената е в евро на човек и включва:транспорт от/до хотела (ресторантът е в пустинята на 60 км от Дубай), 
вечеря на шведска маса,богата артистична програма, безалкохолна напитка и вода 
 
IMG WORLDS OF ADVENTURE-ДУБАЙ - Пригответе се за безкрайно забавление от тематични атракции 
пресъздаващи различни светове: Cartoon Network и Marvel, парк на динозаврите Lost Valley Dinosaur 
Adventure и IMG Boulevard.Теренът заема площ развняваща се на 28 американски игрища за футбол. 
Обектът струва над 1 милиард долара и ще работи целогодишно,като така ще привлича туристи дори и 
през горещото пустинно лято.Паркът се обслужва от над 1600 служители. През първата година той ще 
привлече над 4,5 милиона посетители.В парка естесвено има и място за шопинг,както и кино. 
Цена на билет: възрастен: 165 лв./ за деца около – 140лв. ;за деца  до 3 год. – безплатно 
 
DUBAIPARKS&RESORTS - Трите тематични парка и водният атракцион очакват посетителите,за да ги 
отнесат в един различен свят вдъхновен от популярните филми като  „Игрите на глада“,парк посветен на 
продукциите от индийския Боливуд, Лего мания др. DubaiParks&Resorts е мястото, където най-доброто 
от Изтока се среща с най-доброто от Запада, за да създаде свят на забавления и приключения за разлика 
от всеки друг”. В този приказен свят има и търговски център и хотел, така че дори да се изморите пак ще 
можете да се забавлявате. Президентът на SixFlagsInternationalDevelopmentCo Джон Одъм заяви, че 
компанията му възнамерява да изгради „Уникален парк, какъвто не може да се види никъде по света“.В 
подготовката за официалното откриване на парка вече са назначени над 400 танцьори и певци от цял 
свят. Парковете ще имат и костюмирани герои, рапъри и акробати, така че да бъде осигурено 
забавлението за цялото семейство. 
Сумата за целодневно посещение на парка с включен вход за всички атракции са следните: възрастен 248 
лв.,дете 224 лв. Двудневното посещение с включени всички паркове възрастен 365 лв., дете 329 
лв.;тридневно посщение възрастен 433лв. дете 383 лв. 

ОБИКОЛКА С ХЕЛИКОПТЕР  
Пакет 1«Наследство» 12 мин.  – Цена на човек: 180 евро / 352 лв. 
Пакет 2«Палма» 17 мин.  – Цена на човек: 205 евро / 401 лв. 
Пакет 3«Откривател» 22 мин. - Цена на човек: 253 евро / 495 лв. 
Пакет 4«Приключение» 40 мин.  – Цена на човек: 430 евро / 841 лв. 
При желание доплащане за двупосочен трансфер до/от мястото на излитане 25 евро/49 лв. на човек. 
Разрешено е летенето на деца над 16 кг. 
Важно!!! Задължително си носете паспорта  или документ за индетификация (лична карта или шофьорска 
книжка).  
 
ВЕЧЕРНИ ЗАБАВЛЕНИЯ С ВКЛЮЧЕН ЕДНОПОСОЧЕН ТРАНСФЕР: 
BURJALARABHOTEL – ALIWANRESTAURANT (Намира се на ет.2. Арабска кухня морски дарове.) Вечеря 
(всички дни без събота) на шведска маса с богат избор от ястия от арабската и международна кухня; 
напитки не са включени - 190 евро 
BURJ AL ARAB HOTEL - JUNSUI LOUNGE – включени 1 безалкохолна напитка и 2 снакса- 125 евро 



ATLANTIS THE PALM HOTEL – SHAFFRON RESTAURANT (всички дни без петък) - вечеря на шведска маса с 
богат избор на ястия от няколко станции с готвене на живо; без напитки - 110 евро 
ВЕЧЕРЯ В ХОТЕЛ АРМАНИ – 130 евро / 254 лв. Вечеря в ресторант Mediterraneo. Без включени напитки. 
 
ЕКСКУРЗИИ ДО ОСТРОВ ЯС, АБУ ДАБИ. Провеждат се при мин. 6 човека общо за всички събития. Тръгване 
от Дубай 08:30 и тръване от остров Яс в 18:00. 
 
АКВАПАРК YASWATERWORLD - целодневен достъп до над 40 видове водни пързалки и атракции - 115 
евро / 225 лв.; дете до 110 см - 105 евро / 206 лв. 
УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК FERRARIWORLD - целодневен достъп в парка, включително и скоростното влакче 
(скоростните симулатори се заплащат допълнително) - 115 евро / 225 лв.; дете до 130 см 110евро / 215 
лв. 
 
КОМБИНИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ Аквапарк YasWaterworld и Увеселителен парк FerrariWorld (включително и 
скоростното влакче)  - 145 евро / 284 лв.; дете до 130 см 130 евро / 255 лв. 
 
ФОРМУЛА 1 ПИСТА YASMARINA (всички дни без неделя и понеделник) - достъп до едни от най-
интересните части на пистата-пит стоповете, пистата и залата за управление. Професионалист ще разкаже 
(на анлийски език) на посетителите важни факти свързани с провеждането на съзтезание от Формула 1 - 
90 евро / 176 лв. 
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