
 

 

I N F O R M A Ț I I  P R E C O N T R A C T U A L E  

1 

1 

  

De la  1.085 euro/pers 

  
D A T E  D E  P L E C A R E   

 20.10, 03.11, 17.11, 24.11, 
01.12, 15.12.2023 

 22.12, 29.12.2023 
 12.01, 19.01, 09.02, 23.02, 

01.03, 08.03, 22.03.2024 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

 Bilet de avion Otopeni – Dubai – 

Otopeni, cursa operata de Fly 

Dubai;  

 Transfer aeroport – Ras al 

Khaimah;  

 Transfer Ras al Khaimah – Abu 

Dhabi, via Al Ain;  

 Transfer Abu Dhabi -  Dubai;  

 Transfer hotel Dubai – aeroport;  

 Transfer hotel Ras al Khaimah – 

port;  

 Croazieră Khasab (Oman) – cu 

prânz, băuturi răcoritoare, fructe, 

ceai, cafea la bord, 2 opriri pentru 

înot și snorkeling, posibilitate de 

observare a delfinilor, prosoape și 

veste de salvare  

 Tur Al-Ain cu ghid vorbitor de 

română și prânz la hotel de 4*;  

  Tur  Abu Dhabi, cu ghid vorbitor 

de limba română;  

 Tur al orașului Dubai cu  ghid 

vorbitor de română;  

 2 nopți de cazare în Ras al 

Khaimah-  Double Tree by Hilton 

Ras Al-Khaimah 4*/similar cu mic 

dejun; 

 2 nopți de cazare în Abu Dhabi la 

Novotel Abu Dhabi Gate4*/similar 

cu mic dejun; 

 3 nopți de cazare în DXB la Hotelul 

Ibis Deira City Centre 

Dubai4*/similar cu mic dejun; 

 Ghid vorbitor de limba română;  

 Apă în timpul tururilor de Al-Ain, 

Abu Dhabi și Dubai;  

 Taxe de aeroport 

 

 

De ce o să iubești această aventură? 
 

 Emiratele Arabe Unite ofera destinatii in continua dezvoltare; daca sunteti 

un calator fidel al acestor meleaguri din Orientul Mijlociu cu siguranta veti 

remarca noutatile si schimbarile impresionante ce au loc de la an la an. Cu forme 

de relief diverse, de la intinsul desert ce acopera peste 65% din suprafata tarii, la 

munti si mare, Emiratele Arabe Unite sunt cu siguranta surprinzatoare. 

 Ras al Khaimah: a intrat in Cartea Recordurilor pentru cea mai lunga 

tiroliana din lume, aflata la 1.934 m inaltime precum si pentru restaurantul aflat 

la cea mai mare inaltime. Cei mai multi turisti aleg Ras al Khaimah ca destinatie 

de plaja, insa in ultimii ani a devenit cunoscuta si ca destinatie de munte. Aici se 

afla muntele Jebel Jais care marcheaza granita cu Oman si ofera privelisti 

minunate. 

 Khasab: ofera posibilitatea de a vizita asa zisele Fiorduri ale Arabiei si de a 

explora mai putin cunoscuta Peninsula Musandam. Khasab este un oras micut, in 

comparatie cu maretia oraselor vecine. Orasul a fost ridicat de portughezi in 

secolul al 17-lea odata cu incursiunile din aceasta zona. In prezent sunt foarte 

multe barci cu turisti care vin aici sa urmaresca delfinii. Numeroasele specii de 

pesti face zona foarte atractiva pentru snorkeling. Khasab-ul are un climat 

desertic si este foarte cald si umed vara. 

 Abu Dhabi: capitala administrativa si economica a Emiratelor Arabe Unite s-

a remarcat in 2007 ca fiind cel mai bogat oras din lume. Recomandam vizitarea 

Moscheei Sheikh Zayed, Muzeul Louvru si Qasr al Hosn cea mai veche constructie 

din Abu Dhabi. 

 Al Ain se afla la doar 90 de minute distanta de Abu Dhabi si adapoesteste 

unul dintre cele mai vechi site-uri UNESCO din lumea Araba. Al Ain este un oras 

mai putin cunoscut care se mandreste cu oaze luxuriante, forturi istorice, parcuri 

arheologice, piete locale de marfuri si animale, piete de aur si obiecte specific 

emirateze precum si cluburi de golf. 

 Dubai este emiratul recordurilor deoarece este o destinatie care se innoieste 

permanent. Iata o trecere in revista a ceea ce nu ar trebui sa ratati: o vizita la 

Dubai Mall unde puteti vedea si renumitele fantani, Mall of Emirates sau pietele 

de aur si condiment, asa numitele souk,  o urcare in Burj Khalifa, un spectacol in 

La Perle by Dragone, o vizita la Muzeul Viitorului, Madame Tusaud si  Muzeul 

Iluziilor, pentru cei mici o vizita la Parcurile Acvatice, Kidzania, Dubai Parc and 

Resorts, cateva ore de relaxare la plaja Jumeirah sau la plaja insulei The Palm. 
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Program 

 Ziua 1 Imbarcare aeroportul Otopeni, cursa FZ 1797 catre Dubai 

Sosire in Aeroportul Dubai unde veti fi intampinati cu pancarta Christian Tour. 

Transfer la Ras Al-Khaimah.  Cazare: Ras Al-Khaimah. 

 

 Ziua 2 Ras al Khaimah – Kassab Oman  

După micul dejun la hotel dis de dimineata grupul va fi prelua de la hotel pentru 

transfer catre portul din Ras al Khaimah. Ne vom imbarca pe o croaziera catre 

Khassab de o zi. 

Cazare:  Double Tree By Hilton Ras Al-Khaimah 4*  sau similar 

 

 Ziua 3 Ras al Khaimah – Al Ain – Abu Dhabi  

 După micul dejun se va face check-out apoi transfer spre Abu Dhabi prin 

Emiratul Al-Ain. Se vor bifa in Al-Ain is Al-Jahili Fort / Al-Ain Palace Museum / 

Oasis Al-Ain.  

Prânzul va fi la hotelul Ayla, unde veti fi insotiti de un ghid vorbitor de română 

(vizită de aproximativ 2 ore) După prânz se va face transferul la Abu Dhabi. 

Cazare: Novotel Abu Dhabi Gate 4* sau similar 

 

 Ziua 4 Abu Dhabi 

Preluare după micul dejun pentru o vizita in  Abu Dhabi. Se va face un  tur al 

orasului cu mai multe opriri si se va vizita inclusiv Marea Moschee. 

Dupa vizita se va face transferul inapoi la hotel.  

Cazare: Novotel Abu Dhabi Gate 4* sau similar 

 

 Ziua 5 Abu Dhabi 

Mic dejun la hotel. Dupa micul dejun se face transfer de la Abu Dhabi la Dubai.  

Se va efectua turul orasului Dubai cu ghid vorbior de limba romana. 

După tur se va face check-in la hotel dupa care aveti libertatea sa va petreceti 

timpul cum doriti.  

Cazare: Ibis Deira City Center 4* sau similar 

 

 Ziua 6 

Mic dejun la hotel. Timp liber. Va propunem o excursie optionala: Desert Safari 

(aproximativ 45 – 50 USD/pers) 

Cazare: Ibis Deira City Center 4* sau similar 

 

 Ziua 7 

Mic dejun la hotel. Timp liber. Va propunem o croaziera cu cina pe raul Creek 

(aproximativ 50 – 55 USD/pers)  sau o excursie de jumatate de zi Miracle Garden  

si Frame cu bilet de intrare si transfer.  (aproximativ 75 – 80 USD/pers) 

Cazare: Ibis Deira City Center 4* sau similar 

 

 Ziua 8 

După micul dejun se face check-out, apoi se va face transferul de la hotelul Dubai 

catre aeroport. 

Final de program. 

 

 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa Tourism Dirham – se achita 

direct la hotel 

 Serviciile de masa si bauturi 

neincluse mai sus 

 Viză de intrare în Oman – se obtine 

on-line 

https://evisa.rop.gov.om , 

aproximativ 45 USD/pers sau la 

fata locului aprox 35 USD/pers  

(este necesara transmiterea unei 

copii dupa pasaport cu cel putin 10 

zile inainte de plecare)  

 Alte cheltuieli personale pe durata 

sejurului 

 Excursiile optionale care nu sunt 

mentionate pe program 

 

 
R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

Supliment single 300 € 

Pret pentru copil 2 – 11,99 ani euro 

(cazare in camera cu 2 adulti): 750 € 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

 Pentru calatoria in Emiratele 

Arabe Unite nu se accepta 

pasapoarte temporare 

 Pentru viza de Oman obtinuta prin 

intermediul agentiei, este nevoie 

de copiile pasapoartelor cu cel 

putin 10 zile inainte de plecare. 

 Numarul minim de participanti 

este de 15 pax. 

 

 

C A Z A R I  

 Doubletree by Hilton Ras Al-
Khaimah 4*/Similar  

 Novotel Abu Dhabi Gate 4*/ 
Similar 

 Ibis City Center Deira 4* / Similar 
 

O R A R  D E  Z B O R  

FZ 1798 OTP – DXB 15:40 – 21:35 
FZ 1797 DXB – OTP 10:20 – 14:45 
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Excursie opțională: Kashab – Oman  

07.00: Preluare de la hotelul din Ras al Khaimah si transfer catre port 

09.30: Sosire în Khasab 

 

Ora 10.00: Plecare pentru o croazieră de o zi întreagă la fiordul (Khor) Sham cu 

dhow-ul nostru din lemn decorat în mod tradițional în apă azurie. Fiordul 

maiestuos este înconjurat de munți spectaculoși și plaje mici cu nisip alb. La 

intrarea în fiord oaspeții noștri au posibilitatea de a se bucura de vizionarea 

 

Dhow-ul va ancora lângă Insula Telegraph și Insula Seebi, unde oaspeții noștri se 

pot bucura de înot în apă curată împreună cu pești colorați. În timpul croazierei 

oferim băuturi răcoritoare, fructe proaspete, ceai și cafea și un prânz cald. 

Echipamentul de snorkeling și vestele de salvare vor fi oferite gratuit. 

16.00: Sfârșitul călătoriei și întoarcere in Ras al Khaimah. 

 

Croaziera include:  

• Croazieră cu dhow de o zi întreagă la Khor Sham, 2 opriri pentru înot și 

snorkeling (pe bază de partajare) 

• Prânz, băuturi răcoritoare, fructe, cafea, ceai, la bord. 

• Posibilitate de observare a delfinilor. 

 

 

 

 

A C D 
BEST DEAL 

Reducere  

  € 

PROMO 

Reducere  

€ 

STANDARD  

€ 

1.085 €  
 

1.127 € 
 

1.197 € 

Pret de persoana  in camera dubla* 

*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri  pe clase de 

zbor, care se modifica in functie de gradul de umplere. 

 

 

E M I R A T E L E  A R A B E  U N I T E  

 Se afla in nord est-ul peninsulei 

Arabice, in Golful Persic; se 

invecineaza cu Oman si Arabia 

Saudita. Este o federatie a 7 state: 

Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, 

Umm Al-Qaiwain, Ras al Khaimah, 

Fujairah.  

 Petrolul este principala sursa de 

venit. Acesta a fost descoperit in 

Abu Dhabi in 1958.  In Dubai a 

inceput extragerea in 1969, iar in 

1984 a inceput exploatarea si in 

Ras al Khaimah. 

 Pentru ca resursele folosite in 

desalinizarea apei si in utilizarea 

aerului conditionat, Emiratele 

Arabe Unite se afla printre cei mai 

mari consumatori de energie din 

lume. Astfel atat Abu Dhabi cat si 

Dubai au inceput investitiile in 

energie regenerabila.  

 Clima este tropicala si desertica, 

cu precipitatii putine si 

temperaturi cuprinse intre 10 si 48 

de grade C.  

 Datorita acestui climat arid, nu 

intalnim foarte multe specii de 

plante, insa in Abu Dhabi a inceput 

plantarea mangrovelor. Printre 

putinele fructe care se regasesc 

aici sunt frunctele de mango, care 

cresc doar in zona oazei Al Ain.  

 Transformarea Emiratelor Arabe 

Unite a inceput in 1973, de atunci 

s-a transformat dintr-un 

conglomerat de sate sarace 

pescaresti in ceea ce este acum.  

 Credinta majoritara este islamul  

 Populatia Emiratelor Arabe Unite 

este compusa din peste 200 de 

nationalitati, in mare parte cei 

care lucreaza aici. 

 Animalul national este oryx-ul 

arab 

 Dezvoltarea economica si 

mentinerea printre statele cele 

mai dezvoltate din lume se 

datoreaza sectorului de servicii, 

turismului, constructiilor si 

administratiei publice. Guvernul a 

incurajat dezvoltarea 

infrastructurii in special in 

domeniul constructiilor hoteliere 

si transporturilor.  

 

 


