Unn deg en reise til Dubai
- et land, en by, et moderne epos!
Dubai er en herlig blanding av sydens sol og varme, moderne arkitektur, storby, souker
(markeder), natteliv, ørken, oaser og fine strender. Selv om Dubai på mange måter har
tilegnet seg et vestlig preg, så må man være klar over at man befinner seg i et muslimsk land
og med de regler som da rår. Fra 1971 og frem til i dag har Dubai forvandlet seg fra å være
en sovende ørkenby til å bli en storby med internasjonal handel og stort fokus på turisme.
Dubai vokser i rekordfart, det bygges ufattelige skyskrapere og spektakulære
turistattraksjoner. Sjeiken som styrer Emiratet har en filosofi om å være først og størst i
verden og han ser ut til å lykkes. Dubai er både et land og en by, en evig byggeplass, med
gull og glitter, 7 stjerners hotell og en ukjent men spennende fremtid. Dubai er et moderne
epos, en oljenasjons eventyrlige visjon og et unikt sted i verden.
Dag 1. Hjemsted – Dubai
Busstransport fra vårt hjemsted til Oslo Lufthavn
med flyavgang om morgenen. Ved ankomst Dubai
blir vi møtt av vår engelsktalende lokalguide som
skal guide oss fra flyplassen til vårt hotell som blir
vår base i de neste 5 døgn.
Dag 2. Dubai med bysightseeing
Etter en god frokost i luksuriøse omgivelser møter vi
vår lokalguide som skal ta oss med på en
bysightseeing. På turen vil vi få se både den gamle
og nye delen av Dubai. Det er en travel by, men den
har sin egen sjarm. Vi ser det historiske Bastakiya; området med smale gater, Dubai
Museum, Jumeira Moskeen, gull- og kryddermarkedene og sky-skraperen Burj Dubai. Det
blir fotostopp ved det kjente hotellet Burj Al Arab som er formet som et seil. Ettermiddagen til
fri disposisjon før vi møtes til et hyggelig middagsmåltid på hotellet.
Dag 3. Dubai med bysightseeing
Frokost på hotellet. Vi drar ut på sightseeing også i dag.
Under dagen besøker vi bl.a. Dubai Museum som ligger i AlFahidi fortet fra 1787. Store deler av musèet ligger under
jorden og beskriver Dubais utvikling og historie på en
interessant måte. Sightseeingen avsluttes på Mall of the
Emirates for den som ønsker, dette er et stort kompleks med
butikker, restauranter, hotell, samt en innendørs skibakke.
Vel vert et besøk, til og med for deg som ikke er så
interessert i shopping. Om kvelden samles vi og gjør et lite
besøk opp i tårnet, Burj Khalifa som med sine 828 meter og
163 etasjer er verdens høgeste bygning.

Dag 4. Ørkenutflukt
Vi legger vekt på at du skal nyte oppholdet under den varme og velgjørende solen, så
formiddagen er også i dag satt av til egne aktiviteter. Hva med en tur til Dubai World Trade
Centre. Dette er ikke lenger den høyeste skyskraperen i Dubai, men den er likevel høy nok
med sine 39 etasjer. For en rimelig penge får du adgang til toppen av bygningen. På toppen
får du servert en drink (gjerne alkoholfri). Her har du en fantastisk utsikt! Alternativt kan du
besøke Vu’s bar på toppen av Emirate Towers. Du tar heisen til 43. etasje, for så ta en ny
heis ytterligere ni etasjer. Gjennom store glassflater i baren har du et fantastisk utsyn over
Dubai. Utpå ettermiddagen samles vi og reiser ut i ørkenen. Her får vi oppleve kamelridning,
magedans- show og hennamaling for å nevne noe. Denne spennende og eksotiske kvelden
avsluttes med grillmiddag, før vi begir oss tilbake til vårt hotell.

Dag 5. Dagen er din
Det av satt tid til egne aktiviteter den siste
dagen. Det er 100 meter å gå til den kritthvite
Jumeirah Beach hvor man fint kan klare å
tilbringe noen timer. En rusletur på
strandpromenaden kan også anbefales. Du
kan ta en nærmere titt i gull og kryddermarkedene eller besøke Safa Park. En urban
park med 3 innsjøer, fosser, 200 forskjellige
fuglearter og nesten 17000 forskjellige trær og
busker. Som en flott avslutning på vårt opphold
blir det et ettermiddagscruise med en av de
spesielle og kjente Dhow- trebåtene. Om bord
får vi servert en middagsbuffèt mens vi
beundrer tradisjonell magedans og lar oss imponere av Dubais opplyste bygninger, slapper
av og ser på folkelivet langs elvebredden. Etter en flott avslutning på oppholdet tar bussen
oss tilbake til flyplassen hvor flyet tilbake til Norge venter. Under turen hjem kan vi kose oss
med alle minnene vi har høstet under oppholdet i Dubai – det vil ta litt tid å fordøye disse!
Dag 6. Dubai – Hjemsted
Etter å ha landet i Oslo går turen trygt videre til vårt hjemsted. Minnene fra Dubai vil vi
garantert huske i lang tid og kanskje vi en gang kan si – på gjensyn!
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6 dagers tur
Avreisedato: 19.10
Pris pr. person kr. 13.395.Prisen inkluderer:
 Busstransport, Hjemsted – Oslo Lufthavn tur og retur
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Dubai tur og retur inkludert alle skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 4 Hotellovernattinger, 5 stjernes Ramada Jumeirah Hotel inkludert 1 middag, 4
frokoster
 Middagsservering på en spennende restaurant dag 3
 Busstransport, Flyplass – Hotellet tur og retur inkludert lokalguide
 Bysightseeing med lokalguide
 Ørkenutflukt i jeep over sanddynene med besøk til Beduinleir med arabisk
middagsservering
 Kamelridning
 Dhow- cruise inkludert middagsservering
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