Greznie AAE
10.11 – 18.11.2019., 9 dienas, cena 1700 EUR
Lai pārliecinātos, ko var izveidot tuksnesī ne no kā, ir vienreiz jābrauc tas apskatīties!
Abū Dabī ir dabas resursu visbagātākais Emirāts, tas ir krietni neuzbāzīgāks, mierīgāks un zaļāks
salīdzinājumā ar kaimiņos esošo Dubaiju. Un atšķirībā no pēdējās, kas par savu stila zīmi padarījusi
grandiozus izklaides, atpūtas un iepirkšanās projektus, Abū Dabī vārds pasaulē izskanējis ar ambiciozo
kultūras salas projektu un mērķi nākotnē kļūt par vienu no pasaules kultūras galvaspilsētām. Te lieliski
var izbaudīt gan mākslas krātuvi jaunajā Luvras muzejā, gan piedzīvot asas izjūtas Ferrari world un
dažādajos atrakciju parkos Jas salā.
Dubaija nav Lasvegasa. Šeit neatradīsiet spilgtas, neona gaismās mirdzošas reklāmas, ielu
muzikantus, dejotājas un kazino. Azartspēles šeit ir aizliegtas ar likumu, pat pasaules līmeņa zirgu
skriešanās sacensībās Dubai World Cup likmes ir aizliegtas.
Dubaija var izpausties arhitekti, jo pārdrošībai un gaumei arhitektūrā nav gala, jo te skatīsim
fantastisku arhitektūru, debesskrāpjiem rotātu debesjumu, apsēstību ar modi un stilu, kā arī ainavai
piederošu plaukstošu laikmetīgo mākslu. Dubaija ir tveicīga lielāko gada daļu. Vislabāk apmeklēt laikā
no novembra līdz martam, kad gaisa temperatūra ir mērena. Katrā ziņā te var redzēt: vislielāko,
visaugstāko, visdārgāko utt. Te ir arī lieliska nakts dzīve klubos, iepirkšanās iespējas un Michelin
restorāni, kas patukšos Jūsu makus!
Mēs apmetīsimies 5* zvaigžņu viesnīcā, tad ātri vien aizmirsīsiet, ka Dubaija ir islāma valsts, kas
dzīvo saskaņā ar Šariata tiesību sistēmu. Islāms ir svarīga Apvienoto Arābu Emirātu ikdienas dzīves
sastāvdaļa, pat rietumnieciskajā Dubaijā. Emirātu iedzīvotāji ievēro islāma likumus, sekojot Pieciem
Islāma Pīlāriem. Tāpēc cienīsim viņu tradīcijas!
Lai būtu tuvāk pie dabas – izbaudīsim arī tuksneša jaukumus un tāpat ļausimies saulei un jūrai!

1.diena - Prom uz siltajām zemēm

 23:30 Lidojums Rīga – Abu Dabi
2.diena – Abu Dabi - Dubaija (V)






7:30 ielidošana Abu Dabi lidostā, imigrācija
Transfērs uz 5* viesnīcu Dubaijā
Atpūta pēc lidojuma
Vakariņās aicinām Jūs uz Dhow kruīzu Dubaijā, lai izbraucienā ar vietējo laivu, vērotu nozīmīgākās
Dubaijas vietas izgaismotas visā krāšņumā un pavakariņotu

3.diena – Piedzīvojums tuksnesī (B, V)

 Brīvs rīts, lai laiskotos saulītē vai dotos ar tax uz Miracle garden ziedu dārzu (par papildus samaksu)
 15:30 Tuksneša safari ar bārbekju vakariņām. Ceļojums uz AAE nebūtu pilnīgs, ja netiek izmēģināts
spilgtais un mazliet nervus kutinošais safari ar 4x4 džipiem. Izbraukāsim smilšu kāpas, būs iespēja
pamēģināt Sand Ski, doties izjādē ar kamieli un vakara kulminācija saulriets un vakariņas zem
zvaigznēm ar šovu beduīnu nometnē
 Atgriešanās 5* viesnīcā Dubaijā
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4 .diena – Pilnas dienas ekskursija Dubaijā (B, P)

 Divas lietas, kam, Dubaijā esot, ir pagrūti noticēt, ka valstij ir tikai ~40 gadu un, ka viss, ko jūs
redzat sev apkārt, ir īsts. Nerealitātes sajūta īpaši spilgta kļūst vakaros, kad Dubaijas ugunis iemirdzas
pat vēl neuzceltajos debesskrāpjos. Tāpēc dodamies visu pēc kārtas apskatīt
 Bastakiya un 225 g vecais Fort Al Fahidi – kas šobrīd ir Dubaijas muzejs
 Izbrauciens ar tradicionālo Abra laivu, kā pārceltuve Dubai Creek rajonā
 Garšvielu un Zelta tirgus apskate
 Foto pauze pie Džumeiras mošejas
 Dubai Marina – debesskrāpju aleja – moderna vieta, kur dodas vietējie, kam patīk pastaigas, frīku
restorāni utt.
 Palm Jumeira – pasaules lielākā mākslīgā sala ar foto pauzi pie slavenās Atlantis viesnīcas
 Souk Madinat Jumeira
 Burj Al Arab – slavenā “bura”, ko angļu žurnāliste nodēvēja par 7* viesnīcu
 Mega būvē Burj Khalifa (828 m), kas dotajā brīdī ir augstākā celtne pasaulē. Šeit atrodas vairāki
iepirkšanās un izklaides centri, kā arī skatu laukums 124. stāvā ar visplašāko Dubaijas panorāmu.
Tāpēc laižam augšā…uz 124. stāvu, lai Dubaija ir pie mūsu kājām…
 Dubai Mall - šis milzu tirdzniecības centrs ir savienots ar Dubaijas Akvāriju. Šeit atrodas 22 ekrānu
kinoteātris, atrakciju parks, bērnu pasaule, kā arī 1200 veikali un ēdināšanas iestādes, tāpat arī
slēpošanas halle. Lielveikalā praktiski visu laiku var izklaidēties kāda dzīvās mūzikas priekšnesuma
pavadībā vai modes skatē
 Vakarā iesakām sagaidīt tumsu, lai papriecātos par muzikālo strūklaku šovu turpat pie Dubai Mall,
varbūt laiks glāzei proseko vai gardam saldējumam
 Nakts 5* viesnīcā Dubaijā
5.diena – Musandam Via Dibba (B, P)

 Ainavisks brauciens caur majestātiskajiem Hajjar kalniem, kas tiek dēvēta par dabas mīļotāju
paradīzi. To var saukt arī par arābu noslēpumu. Lai pārbrauktu uz Omānas līci, Fudžeiras Emirātā.
No Dibbas ostas dosimies izbraucienā ar Omani laivām (tradicionālām) gar pašu Omānas pierobežu,
lai izbaudītu fantastiskas ainavas fjordā, klusumā. Būs iespēja peldēties un snurkelēt, jo te ir bagātīga
zemūdens pasaule, un pēc tam mūs vēl sagaida pusdienas uz borta… Tāda laiska diena – lai
baudītu!!!
 Atgriešanās 5* viesnīcā Dubaijā
 Vakarā iesakām iet ielās, jo ir ceturtdienas vakars, kad vietējie svin dzīvi, lai redzam, kā viņi atpūšas
pirms brīvdienas
6.diena – Abu Dabi (B, P)

 Transfērs uz Abu Dabi, lai pavadītu perfektu dienu AAE galvaspilsētā un atklātu tās majestātiskumu,
kur mijas tik daudz dažādu lietu!
 Šeiha Zayed Lielā mošeja, arhitektūras brīnums un viena no lielākajām mošejām pasaulē, iespaidīgi
glauna un skaista! Uz zilo debesu fona tā mirdz žilbinoši balta, kupoliem spoguļojoties mākslīgā ezera
ūdenī. Cilvēka radīts brīnums - mākslas darbs, kam piemīt neticams, teju dievišķs skaistums
 Corniche – 8km gara pludmales zona, kur izvietotas viesnīcas, restorāni, atpūtas zona
 Heritage Village – te uzzināsim par senajiem Emirātiem un to bagāto vēsturi
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 Luvras muzeja apmeklējums
 Marina Mols – te būs iespēja patukšot maciņus, lai iegādātos suvenīrus
 Iekārtošanās 5* viesnīcā
7.- 8.diena – Vēl mazliet palaiskojamies… (B)

 Brīvas dienas atpūtai pie jūras
 Vai aktīvajiem piedāvājam doties uz Jas salu – Ferrari world vai Worner Brothers Studio vai citādām
aktivitātēm
 Iesakām doties arī uz Emirates palace vai Etihad Torņiem uzbraukt panorāmas 74.stāvā, lai labi
apskatītu panorāmu
 Nakts 5* viesnīcā Abu Dabi
9.diena – Viss skaistais reiz beidzas…(B)

 Transfērs uz lidostu
 9:30 Lidojums Abu Dabi - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:

 Lidojums Rīga – Abu Dabi – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, 20kg nododamā bagāža + 1 vienība
8kg rokas bagāža)
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi,
degvielas izmaksas, stāvvietas)
 Nakšņošana 7 naktis greznās 5* viesnīcās Dubaijā 4 naktis, Abu Dabi 3 naktis
 7 brokastis un 2 vakariņas, 3 pusdienas
 Ekskursijas angļu valodā pēc programmas ar vietējo gidu ekskursiju dienās
 Ieejas maksas: Luvras muzejā, Dubaijas muzejā, Burj Khalifa 124.stāvs, Dhow kruīzs un Brauciens
ar laivu Musandabi, Safari ar džipiem
 Grupas vadītājs no Rīgas
 Ceļojuma organizēšana
Ceļojuma cenā neietilpst:

 Personīgie izdevumi
 Papildus ekskursijas atpūtas dienās – Ferrari world, Miracle garden, Worner Brothers studio,
akvaparki u.c.
 Dzeramnauda šoferim
 Apdrošināšana
Ievērībai:

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
620 EUR
 Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
3
Biroja adrese: „Panorama Plaza”, Lielirbes iela 17A, Rīga, LV1046
e-pasts: info@menessdiena.lv

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts LV pilsoņiem ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc
atgriešanās no ceļojuma. Nepilsoņiem ļoti savlaicīgi interesēties par AAE vīzām (vismaz 2 mēn.
iepriekš)
 Uzmanību! Personām, kurām ir Izraēlas zīmogs pasēs, jānomaina pases pirms ceļojuma, jo ar šīs
valsts zīmogu vai vīzu Apvienoto Arābu Emirātos iebraukt aizliegts
Pieteikšanās ceļojumam:

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 600 EUR jāsamaksā līdz 10.06.2019.
 Pārējā summa 600 EUR jāsamaksā līdz 10.09.2019.

4
Biroja adrese: „Panorama Plaza”, Lielirbes iela 17A, Rīga, LV1046
e-pasts: info@menessdiena.lv

