Det historiske og det moderne

Pris pr. person: euro 25 (voksen
euro 15 (barn)

Middagscruise – en uforglemmelig kveld
Dubai deles i to av en 13 kilometer lang vannvei – nesten
som en fjord - inn i ørkenen. På begge sider av den travle
«creek’en» kan man beundre det gamle Dubai. Her er
Bastakia med dets vakkert opplyste historiske bygg samt det
hektiske Shindagha-området. Vi starter fra det pittoreske
markedsområdet på Deira-siden (nord). I løpet av de to
neste timene får du se et Dubai du aldri har sett før. Vi nyter
den glittrende skyskraperbyen der fabelaktige Burj Khalifa
ruver over alle de andre kjempene. I løpet av båtturen
serveres deilig middagsbuffet. Husk å bestille tidlig. Disse
turene er populære.

Pris pr. person: euro 55 (voksen)
euro 40 (barn)
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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 er en spennende blanding av hektisk verdensmetropol og tradisjonell handel i mindre markeder. I løpet av
ettermiddagen besøker vi Dubai Museum for å utforske
storbyens historie. Livet i soukene (de sjarmerende
markedene) er nesten uforandret gjennom 100 år. Fra det
ene markedet tar vi en taxibåt (abra) over Dubai Creek til
kryddersouken og den glittrende gullsouken. Deretter kjører
vi videre – forbi det berømte landemerket Burj al Arab – og
beundrer Venetian Canals ved Madinat Jumeirah i tillegg til
den verdensberømte menneskeskapte Palm Jumeirah
(Palmen). Her får vi et lite inntrykk av den massive utviklingen
Dubai har gjennomgått de siste årene.
Når det nærmer seg solnedgang kommer vi til verdens
høyeste bygg, det spektakulære Burj Khalifa. Her skal vi også
se verdens største fontene-show. Etterpå returnerer vi til
hotellet. De som ønsker det kan bli igjen på Dubai Mall,
verndens største kjøpesenter med langt over 1000 butikker
og 100 restauranter/caféer.

Østkysten – en smak av livet på landet

De Forente Arabiske Emirater
betsår av syv emirater. I dag skal
vi besøke seks av dem. I løpet av
utflukten vil du lære en del om
landets spede begynnelse. Vi
starter dagen ved å kjøre en
imponerende motorvei gjennom
ørkenen til oase-byen Al Dhaid.
Der skal vi besøke et lokalt
bakeri. Deretter drar vi mot
Hajjar-fjellene og kjører gjennom
et massivt fjellparti og videre
mot det Indiske hav. Der – på
stranden – inntar vi behagelig
lunsj på et strandhotell. Du kan
også bade litt om du vil. På veien
tilbake stopper vi ved den 500 år
gamle Bidiya-moskeen. Dette er landets eldste kjente moské. De
som ønsker kan også ta turen opp i vanntårnet og nyte fantastisk
utsikt over de endeløse daddelpalme-farmene. Neste stopp er i
landsbyen Masafi. Der besøker vi det berømte fredagsmarkedet.
Lokale selgere frister med keramikkarbeider, tepper, frukt og
grønnsaker. Prøv også den lokale spesialiteten: Grillet mais med
smør.. Mmm.

Pris pr. person: euro 65 (voksen)
euro 55 (barn)

Ørkensafari – opplev en stille fred
Dette blir en minnerik kveld i
ørkenen! Vi skal til Empty
Quarter – den tredje største
ørkenen i verden. Først kjører vi i
sandynene med flott
firehjulstrekker. Opp og ned over
dyner som kan bli 250 meter
høye! En opplevelse du vil bære
med deg lenge etterpå… Du vil
se vakre ørkenformasjoner og
majestetiske kameler mens solen
går ned og setter både ørken og
himmel i brann.
Vi blir ønsket velkommen til
ørkenleiren med arabisk kaffe
etterfulgt av kamel-ridetur. I leiren sitter Henna-designer som
tilbyr deg vakre arabiske «light-tatooveringer». Du får også prøve
de lokale innbyggernes særegne antrekk.
Senere blir vi servert en velsmakende grillmiddag med arabiske
forfriskninger, samt arabiske søtsaker og frukt. Så inntar
magedanserinnene vår leir og holder show mens natten faller på
og vi hviler under millioner en formidabel stjernehimmel.
En uforglemmelig arabisk kveld.
Pris pr. person: euro 55 (voksen)
euro 40 (barn)

Abu Dhabi – den spennende hovedstaden

Hovedstaden i de Forente Arabiske Emirater har gjennomgått en
spennende forvandling de siste 40 årene. I løpet av denne
turdagen skal vi utforske den facinerende byen. Vi starter Abu
Dhabi-besøket i Sheikh Zayed Mosque, den åttende største
moskeen i verden med kapasitet for 40 000 samtidige tilbedere. Så
fortsetter vi gjennom luksuriøse boligområder ned mot Emirates
Palace og Royal Palace. Sistnevnte er en av boligene for
presidenten i Emiratene. Så tar vi oss tid til å besøke det populære
Heritage Village ute på den flotte øya rett ut fra Abu Dhabi
sentrum. Derfra får du en spektakulær utsikt mot ”den nye” byen
som reiser seg. På markedet kan du kanskje også sikre deg en god
handel?
Før endelig retur til Dubai gjør vi en stopp ved Abu Dhabi Ferrari
World og Ferrari-butikken på den berømte Formel 1-banen rundt
Yas Marina.
Pris pr. Person: euro 50 (voksen)
euro 40 (barn)

Betaling av turene:
Enten på forhånd eller i løpet av turen
Ved betaling i løpet av turen aksepteres kun Euro
Pris for «barn» gjelder de mellom 3 og 12 år
Barn under 3 år er gratis
Restriksjoner:
Ørkenturen er actionpreget. Derfor er ikke den anbefalt for barn
under 3 år. Heller ikke for gravide, de som har hatt rygglidelser
eller sliter med dårlig hjerte.

