AAE un Omānas kruīzs ar jauno brīnumu kuģi
Bellissima MSC
24.01. – 03.02.2020, 11 dienas, cena 2200 EUR
MSC Bellissima ir lielisks kuģis, lai vienlaicīgi būtu Itālijā un baudītu itāļu virtuves labumus un
skaistākās vietas AAE un Omānā. Meraviglia kuģis savu ceļu sāk tikai 2019.g.martā, pilnīgi jauns,
moderns, speciāli dizainēts un tiešām fantastisks milzenis, ar divstāvu promenādi 96m garu ar
restorāniem un veikaliem, ar skaistu ūdens atrakciju parku uz borta, kur interesanti būs gan lieliem, gan
maziem, ar savu boulinga laukumu, sporta klubu, SPA, 12 dažādiem restorāniem, 20 bāriem. Kuģis ir
noslēdzis līgumu ar pasaulē slaveno Cirque Du Soleil, kas priecēs mūs vakara šovos! Izbaudiet pasaules
klasi 5* kuģī, kas būs mūsu mājas 7 naktis… Esam izvēlējušies visiem kajītes ar balkonu, lai skaistākos
skatus un saulrietus, saullēktus varētu vērot no savas privātās teritorijas. Gards ēdiens, laba kompānija,
daudz dažādu izklaižu uz kuģa… lielisks veids kā izbaudīt skaistās zemes un citus labumus!
AAE – ir zeme, kas pārsteidz ikvienu, jo visa kā te ir daudz un liels… Bet tas ir jāredz, jo te tiek
ieguldīts milzu darbs, lai šo tuksnesi pārvērstu par apmeklētāko valsti pasaulē…Dubaijas burvība ir
grandiozie debesskrāpji un gigantiskās ambīcijas, ar kādām tiek plānots jebkurš darbs. Dubaijas šeihs
Mohameds bin Rašids Al Maktums esot teicis, ka viņa emirātam un pilsētai ir jābūt pasaulē labākajam
absolūti visās jomās, vai tā būtu pilsētbūvniecība, izglītība vai medicīna.Tīri vizuāli tas izpaužas kā
grandiozie objekti, kas vērojami it visā pilsētā. Tur ir pasaulē lielākie supermārketi, augstākās celtnes,
varenākie izklaides kompleksi. Piemēram, pasaulē lielākajā supermārketā Dubai Mall ir ne tikai 1200
veikali, bet arī lielākais akvārijs. Bet AAE nav tikai Dubaija… Būs vēl daudz kas cits arīdzan!
Omāna - ceļotājiem ir pavisam nesen atklāts noslēpums. Te noteikti ir daudz ko redzēt un ir krietni
mazāka burzma… Muskatas krāšņās mošejas, zelta tuksnesis, Arābu fjordi, dzidrie Omānas līča ūdeņi.
Daudzviet ceļi ir izbūvēti pavisam nesen un ceļotāji steidz apskatīt tik ilgi apslēptos dārgumus.

1.diena. Uz siltām zemēm

 23:30 Lidojums Rīga – Abu Dabi
2.diena. Abu Dabi – Bellissima

 7:30 ielidošana, imigrācija
 Sāksim ar 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, Heritage Village – te uzzināsim par senajiem Emirātiem un to
bagāto vēsturi, Luvras muzeja apmeklējums, Marina Mols – te būs iespēja patukšot maciņus, lai
iegādātos suvenīrus
 Transfērs uz ostu, lai iekārtotos uz MSC Bellissima kuģa, 7 naktis tās būs mūsu nakstmājas 5*
Uz kuģa ir 12 restorāni, 20 bāri, baseini, džakuzi, sporta zāle, Spa, teātris, diskotēka, bibliotēka,
bērnu laukums, boulings un daudz citas izklaides. Visas dienas garumā pieejama ēdināšana –
brokastis, pusdienas un vakariņas, tējas laiks un vakara uzkodas! Katrs savai gaumei atradīs iemīļotu
stūrīti, kur klausīties dzīvo mūziku vai baudīt glāzi vīna!
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 23:00 kuģis atiet no Dubaijas ostas
3.diena. Abu Dabi (05:00-21:00)

 Katrs pēc savām vēlmēm pavada dienu – iesakām Ferrari World, Warner Brothers studio Jas salā,
doties uz kādu privāto pludmali vai atpūsties uz kuģa – nesteidzīgā tempā izbaudīt kuģa labumus
4.diena. SIR BANI YAS sala (7:00 – 17:00)

 Atpūta tropiskajā pludmalē oāzē, to nodrošina ekskluzīva piekļuve MSC Cruises viesiem autentiskai
pludmales brīvdienu atpūtai ar simtiem palmu koku, un vairāk nekā 2000 sauļošanās krēslu, kas
aptver 36 000 kv.m smalkas zelta smiltis. Palaiskojamies, paēdam, papeldam, kas varbūt labāks par
šo?
5.diena. Kruīzā

 Beidzot ir diena uz kuģa, kuras laikā varam mierīgi visu apskatīt, ko vēl neesam atraduši. Jo tā tik
liekas, es visur esmu bijis… Var piedalīties piesātinātajā programmā ar animatoriem pie baseiniem,
var mācīties dejot, var zvilnēt saules krēslā, var doties uz SPA, šļūkt pa trubām vai spēlēt boulingu!
Un visu dienu var kaut ko ēst… Pilnīga LAFA!
6.diena. Omāna – Maskata (7:00- 17:00)

 Pusdienas ekskursija Mistiskā Maskata. Maskatā saglabājies īstenais arābu gars: tā ir viena no
nedaudzām pilsētām, kuru vēl nav pārņēmusi mūsdienu civilizācija un modernizācija, bet ir
saglabājies augsts dzīves līmenis. Omānas galvaspilsēta Maskata – viena no ceļotāju iecienītākajām
Persijas līča reģiona galvaspilsētām, – īsta mākslīgā oāze. Valdzinošais mitrums šeit tiek iegūts no
katras lietus lāses, jūras un zemes dzīlēm. Omānā praktiski nav upju vai ezeru, taču ir uzbūvēts
daudz ūdens atsāļošanas iekārtu. Galvaspilsētā ūdens ir maz, taču zaļumu daudz. Apskatīsim Lielo
Mošeju, Bait Al Zubai muzeju, viesosimies Karaliskajā operas namā uc.
 Atgriešanās uz kruīza kuģa
7.diena. Omāna (8:00-18:00)

 Dhow kruīza ekskursija, kad kāpsim Omani laivās, lai dotos ainaviskā braucienā pa Musandam –
garāko fjordu Arābijā, ne par velti šo vietu sauc ar Norvēģiju Arābos. Skaisti kristaldzidri ūdeņi, ar
baltiem klifiem, brauciens gar mazajiem zvejnieku ciematiņiem, kas autentiski dzīvo savu dzīvi… Ja
paveiksies, iespējams ieraudzīsim delfīnus, kas mīl šo vietu. Būs iespējams arī peldēties no laivas!
Baudām! Ir nudien skaisti!
 Atgriešanās uz kruīza kuģa
8.diena. Dubaija (9:00-23:59)

 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
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 Dubai Marina – debesskrāpju aleja, Palm Jumeira – pasaules lielākā mākslīgā sala, 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. 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
 Atgriešanās uz kruīza kuģa
9.diena. Dubaija – Abu Dabi

 9:00 Atvadamies no savas Bellissimas un dodamies uz Miracle garden – vēl viens brīnums, ko var
paveikt tuksnesī, sastādot miljoniem petūniju. Dārznieku sapnis!
 Pārbrauciens uz Abu Dabi, iekārtošanās 5* viesnīcā pie jūras
10. diena. Laiks uz;ņemt D vitamīnu!

 Izbaudām atpūtu – pie baseina vai pie jūras, aktīvajiem varam ieteikt doties kādā papildus ekskursijā
11.diena. Uz māju!

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

 Lidojums Rīga – Abu Dabi – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, ekonomiskā
klase)
 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas
maksas, stāvvietas)
 Dzīvošana 7 naktis 5* kruīza kuģī Bellissima ar pilnu pansiju – brokastīm, pusdienām, vakariņām.
Vieta divvietīgā kajītē ar balkonu, ~19kvm. Vairākās valodās runājošs personāls. Kajīšu uzkopšana
divas reizes dienā. Pasākumi uz kuģa (katru dienu saņemsiet informāciju par visām uz kuģa
organizētajām aktivitātēm); Sports un atpūta: trenažieru zāle, grupu nodarbības, baseini, saunas un
burbuļvannas;
vairāk:
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSCBellissima.aspx
 Ostas nodevas
 2 naktis 5* viesnīcā Abu Dabi ar brokastīm divvietīgā numurā
 Grupas vadītājs no Rīgas
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu
 Ceļojuma organizēšana
 Ieejas maksas Luvras muzejā, BurJ Khalifa uzbrauciens 124.stāvā, Karaliskajā operā Maskatā, Dhow
kruīzs Omānā, Miracle garden
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Ceļojums cenā neietilpst:






Personīgie izdevumi
Dzeramnauda šoferim un gidiem, kruīza apkalpei
Apdrošināšana
Papildus ekskursijas – piemēram, Ferrari world u.c.

Ievērībai:

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
1000 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 19 personas. Ja 30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 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 jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 600 EUR avansa iemaksas
 Otrā iemaksa 800 EUR jāsamaksā līdz 24.06.2019.
 Pērējā summa 800 EUR jāsamaksā līdz 24.11.2019.
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