Kaupunkikierros – uutta ja vanhaa

Hinta : euro 25.00 per aikuinen
euro 15.00 per lapsi

Illallisristeily – unohtumaton ilta
Dubain kaupungin halkaisee 17 km sisämaahan virtaava
kapea meren lahti, jonka rannalla sijaitsee vieläkin Dubain
historiaan liittyviä vanhoja alueita mm. Bastakiya ja
Sindagha. Risteily alkaa Deiran kaupunginosan vilkkaalta
rantakadulta ja illan aikana näemme Dubain aivan uudenlaisena - iltavalojen hohteessa. Risteilyn kruunaa maittava
buffet illallinen, johon sisältyy sekä paikallisia, että kansainvälisiä herkkuja. Varaathan paikkasi ajoissa tälle erittäin
suositulle retkelle.

Hinta : euro 55 per aikuinen
euro 40 per lapsi
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Citymax Hotels-Bur Dubai
is located centrally with
convenient access to the
city’s business district and
top tourist attractions.

Sunflower Tours - All rights reserved

Dubai on kiehtova yhdistelmä suurkaupungin sykettä ja
vanhan ajan basaarielämää. Iltapäivän aikana käymme
Dubain Museossa, jossa tutustumme Dubain historiaan ja
kaupungin kehitykseen öljyn löytymisen jälkeen. Bur Dubain
markkina kaduilla elämä sujuu yhä entiseen malliin ja “Abra”
-vesitaksi ajelu yli Creekin vie meidät värien ja tuoksujen
täyteiseen mauste basaariin. Sieltä matkamme jatkuu
jalkaisin vanhojen kauppakujien kautta häikäisevään kulta
basaariin, josta jatkamme kohti kuuluisaa Burj Al Arab
hotellia. Matkalla ihailemme Jumeirahin suurinta moskeijaa,
Madinat Jumeirahin Venetsialaisia kanaaleja sekä kauniita
palatsi rakennuksia. Käynti maailman kuulussa Palmusaaressa antaa unohtumattoman kuvan edistyksen askelista,
joita Dubai on jo saavuttanut. Auringonlaskun aikaan
saavumme Burj Khalifan - maailman korkeimman rakennuksen (828 m.) – juurelle ihailemaan tekojärvellä esitettävää
mahtipontista valo ja musiikkishowta, jonka aikana vesi
suihkuaa 150 metrin korkeuteen. Retken päätteeksi
halukkaille on kuljetus takaisin hotelliin tai mahdollisuus jäädä
ostoksille ja vaikkapa illalliselle Dubai Mall ostoskeskukseen,
josta löytyy yli 1000 liikettä ja yli 100 ravintolaa ja kahvilaa.

Kaupunkikierros – uutta ja vanhaa

Aavikkosafari – erämaan rauhaa

Abu Dhabi – kiehtova pääkaupunki

Emiirikuntien aavikko on osa
valtavaa Rub Al Khali’in
aavikkoa, jonka pinta ja
dyynit ovat kuin tuulen
muodostama taideteos.
Iltapäivän aikana teemme
ajelun nelivetojeepeillä
dyynien harjalle, mistä on
huikeat näköalat
loputtomaan erämaahan.
Auringonlaskun aikaan
saavumme aavikkoleiriin,
jossa on tarjolla kameliratsastusta, perinteistä henna
tatuointia tai vaikkapa
rentoutumista avotulen
äärellä tähtitaivaan alla. Illan aikana tarjotaan maittava
“Arabialainen” -buffet illallinen sekä eksoottista ohjelmaa
mm. napatanssi esitys.

Yhdistyneet Arabi Emiirikunnat
koostuu seitsemästä emiirikunnasta ja tämän retken aikana
vierailemme näistä kuudessa.
Päivän aikana opimme
mielenkiitoisia asioita tämän
vauraan valtion hyvinkin
vaatimattomasta alusta.
Ajamme mahtavaa aavikkomoottoritietä pitkin Al
Dhaid’in keidas kaupunkiin,
jossa tutustumme mm.
paikalliseen leipomoon.
Matkamme jatkuu maan
halkovan Hajjar vuoriston
kanjonien kautta Intian
Valtameren ääreen, jossa
vietämme lounas ja uima
tauon Sandy Beach hotellin rantapuistossa. Halutessasi voit
rentoutua ihaillen merta ja kuunnellen lintujen laulua tai
ottaa osaa vaikkapa snorkkelointiin. Paluumatkalla pysähdymme Bidiyan moskeijalle, joka on yli 500 vuotta vanha.
Vuorenrinteellä - Moskeijan läheisyydessä - sijaitsevalta
perinteiseltä vartiotornilta on huikeat maisemat taateliplantaaseille. Päivän kohokohta on pysähdys Masafin katumarkkinoilla, missä myydään mm. persialaisia mattoja, käsitöitä ja
paljon tuoreita vihanneksia ja hedelmiä. Taateleilla saa suut
makeaksi kun taas grillattu ja voisulaan kasteltu maissi
auttaa pieneen suolaisen nälkään.
Hinta : euro 65 per aikuinen
euro 55 per lapsi

Hinta : euro 55 per aikuinen
euro 40 per lapsi

Emiirikuntien pääkaupunki Abu Dhabi on muutamassa
vuodessa kehittynyt maailmankuuluksi metropolikseksi
monien uraauurtavien projektiensa avulla. Päivän aikana
tutustumme tähän kiehtovaan kaupunkiin ja kuulemme
mielenkiintoisia tarinoita siitä uskomattomasta muutoksesta,
jonka pieni beduiini kylä on kokenut 60 vuodessa.
Aloitamme kierroksen tutustumalla Sheikh Zayedin kunniaksi
rakennettuun moskeijaan, jonne mahtuu 42 000 rukoilijaa.
Moskeijan arkkitehtuuri ja sisutustyöt ovat ainutlaatuisia
maailmassa. Matkamme jatkuu Abu Dhabin ensimmäisen
asutetun alueen halki kohti Emirates Palatsia ja Presidentin
virallista päämajaa. Kaupungin merenranta bulevardilla
vierailemme mm. perinne kylässä, jossa tutustumme
elämään ennen öljyn tuomaa vaurautta. Alueelta voi myös
ostaa edullisia perinteisiä käsitöita. Retken päätteeksi
näemme Yas Marina - Formula 1 radan, sekä Ferrari World
huvipuiston merkkiliikkeineen.
Hinta : euro 50 per aikuinen
euro 40 per lapsi

Retkien maksu:
Joko etukäteen tai suoraan oppaalle matkan aikana
Huomiothan, että retkellä maksuksi käy ainoastaan
käteinen Euroina
Lapsi hinnat koskevat 3 -12 vuotiaita lapsia
Alle 3 vuotiaat lapset osallistuvat retkille ilmaiseksi
Rajoituksia:
Aavikkosafaria ei suositella alle kolmen vuoden ikäisille
lapsille tai asiakkaille, jotka ovat raskaana. Ei myöskään
asiakkaille, joille on lähiaikoina tehty joko sydän tai selkä
leikkaus.

