
OBJavOvanie LUXUSU a Starých kULtÚr

Rixos BAB Al BAhR ***** 
Ras al Khaimah / ultra all inclusive 
10.5., 17.5., 24.5. 799 eUr* 
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7. 899 eUr* 
6.8., 13.8., 20.8., 27.8. 899 eUr* 
3.9., 10.9., 17.9. 899 eUr* 
1. a 2. DieŤa 2 - 14 rokov (5.4. - 24.5.) 199 eUr* 
1. a 2. DieŤa 2 - 14 rokov (2.7. - 24.9.) 359 eUr* 
Pozn.: cena za osobu v deluxe izbe (rodinné izby sú za doplatok; info na www.satur.sk)

Rixos The PAlm *****

Dubaj / polpenzia za cenu raňajok 
10.5. 999 eUr* 
17.5., 24.5. 899 eUr*
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7. 999 eUr* 
6.8., 13.8., 20.8., 27.8. 999 eUr* 
3.9., 10.9., 17.9. 999 eUr* 
1. a 2. DieŤa 2 - 12 rokov 199 eUr* 
Pozn.:  cena za osobu v deluxe izbe (premium izby 2+2 sú za doplatok;  

možnosť doobjednať ultra all inclusive za doplatok; info na www.satur.sk)
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hilToN ResoRT & sPA RAs Al KhAimAh *****
Ras al Khaimah / all inclusive
30.4., 10.5., 17.5., 24.5. 699 eUr* 
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7. 799 eUr* 
6.8., 13.8., 20.8., 27.8. 799 eUr* 
3.9., 10.9., 17.9. 799 eUr* 
1. a 2. DieŤa 2 - 12 rokov 249 eUr* 
1. a 2. DieŤa 6 - 13 rokov (termín 29.03.) 499 eUr* 
Pozn.:  cena za osobu v guest alebo deluxe izbe  

(villy superior a izby pool view sú za doplatok; info na www.satur.sk)

mARJAN islAND *****
Ras al Khaimah / all inclusive 
10.5., 17.5., 24.5. 599 eUr* 
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7. 699 eUr* 
6.8., 13.8., 20.8., 27.8. 699 eUr* 
3.9., 10.9., 17.9. 699 eUr* 
1. a 2. DieŤa 2 - 12 rokov 199 eUr*
Pozn.: cena za osobu v superior izbe (ďalšie typy izieb sú za doplatok; info na www.satur.sk)

DoUBle TRee BY hilToN mARJAN islAND *****
Ras al Khaimah / all inclusive 
10.5., 17.5., 24.5. 699 eUr* 
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7. 799 eUr* 
6.8., 13.8., 20.8., 27.8. 799 eUr* 
3.9., 10.9., 17.9. 799 eUr* 
Dieťa do 12 rokov 249 eUr*
Pozn.: cena na osobu v izbe guest pool view (ďalšie typy izieb sú za doplatok,  
info na www.satur.sk)
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PARK hYATT ABU DhABi hoTel & VillAs *****
Abu Dhabí / polpenzia za cenu raňajok
30.4. 899 eUr* 
10.5., 17.5., 24.5. 899 eUr* 
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7. 899 eUr* 
6.8., 13.8., 20.8., 27.8. 899 eUr* 
3.9., 10.9. 899 eUr* 
17.9. 999 eUr* 
DieŤa 2 - 6 rokov 199 eUr* 
DieŤa 6 - 12 rokov 299 eUr* 
Pozn.:  cena za osobu v izbe park view (park sea view izby sú za doplatok; cena v období  

od 29.3. - 30.4. je s raňajkami a cena v období od 10.5. - 10.9. je s polpenziou;  
info na www.satur.sk)

KhAliDiYA PAlACe RAYhAAN BY RoTANA *****
Abu Dhabí / raňajky
30.4., 10.5., 17.5., 24.5. 499 eUr* 
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7. 599 eUr* 
6.8., 13.8., 20.8., 27.8. 599 eUr* 
3.9., 10.9., 17.9. 599 eUr* 
1. a 2. DieŤa 2 - 12 rokov 199 eUr* 
Pozn.: cena za osobu v izbe classic (ďalšie typy izieb sú za doplatok; info na www.satur.sk)
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FUJAiRAh RoTANA ResoRT AND sPA *****
Fujairah / polpenzia 
30.4. 549 eUr* 
10.5., 17.5., 24.5. 499 eUr* 
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7. 599 eUr* 
6.8., 13.8., 20.8., 27.8. 599 eUr* 
3.9., 10.9., 17.9. 599 eUr* 
1. a 2. DieŤa 2 - 12 rokov 199 eUr* 
Pozn.: cena za osobu v izbe classic (ďalšie typy izieb sú za doplatok; info na www.satur.sk)
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Ceny v tomto letáku sú pri pobytových zájazdoch uvedené na osobu a 7 nocí. Platné sú do vypredania kapacít. V cene pobytových zájazdov je zahrnuté: ubytovanie, strava 
podľa typu hotela, služby delegáta, transfer letisko–hotel–letisko, letecká doprava z Viedne alebo Bratislavy. Obsah ceny pri poznávacích zájazdoch je uvedený v katalógu 
POznáVame sVet 2016. Povinné doplatky pri pobytových zájazdoch: servisné poplatky 330 eUR/osoba a pobytová taxa v hoteloch – viac info na www.satur.sk. Cena nezahŕňa: 
komplexné cestovné poistenie – viac info v CK. 1 dieťa, resp. 2 deti do 6 rokov v sprievode 2 dospelých osôb majú pobyt – ubytovanie na lôžku rodiča, dieťa od 6-12 rokov na prístelke  
a stravovanie (ak je súčasťou služieb) zdarma a platia len detský paušál. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú bližšie upravené v Zmluvných podmienkach 
cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL a.s., ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky resp. všeobecnými informáciami k zájazdom 
uvedenými v katalógu LETO 2016.

Svet fantaStických atrakcií 
DUbAj

OBJavOvanie LUXUSU a Starých kULtÚr
DUbAj – AbU DHAbI – AL AIN

1. DEŇ
Odlet z európy, prílet do Dubaja. Už po 
prílete na nás dýchne duch tejto nád-
hernej arabskej krajiny s  množstvom  
architektonických skvostov, ktoré ne-
majú nikde inde vo svete konkurenciu.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme objavovať naj-
známejší emirát Dubaj, ktorý vyrástol 
z  púšte v  neuveriteľne krátkom čase. 
nahliadneme do tajov dávnych štvrtí 
Bastakia a  Deira, vyfotíme si belostnú 
mešitu jumeirah. na vodnom taxíku 
abra sa prevezieme cez dubajskú zá-
toku Dubai creek a zabavíme sa zjed-
návaním na trhu so zlatom a korením. 
vystúpime na 828 m vysokú najvyššiu 
stavbu sveta, burj Khalifa. Zastavíme sa 
aj pri najznámejšom hoteli sveta burj Al 
Arab. Popoludní nás čaká adrenalínový 
zážitok – púštne safari. Zažijeme adre-
nalínovú jazdu po pieskových dunách, 
v beduínskom kempe nahliadneme do 
života beduínov, pomaľujeme sa henou, 
vyskúšame si miestne tradičné ode-
vy, vyskúšame vodnú fajku. Zavŕšením 
dňa bude výborná večera a vystúpenie 
brušnej tanečnice.

3. DEŇ
ráno nás čaká veľká atrakcia, strávime 
čas s  malými tučniakmi v  Ski Dubai. 
Deti si ich budú môcť pohladkať, vyfo-
tiť sa s nimi, dozvedia sa o  ich živote, 
uvidia ich kŕmenie a zabavia sa na ich 
neuveriteľných kúskoch. Presunieme sa 
na Palmový ostrov a pred sebou máme 
deň plný kúpania, vodných atrakcií 
a  oddychu v  najväčšom vodnom par-
ku na Strednom východe Aquaventu-
re. Jedinečný svet zábavy s  bazénmi, 
toboganmi, umelými vlnami, detským 
hradom s rôznymi šmykľavkami a mno-
hými ďalšími vodnými atrakciami. ne-
zabudnuteľným zážitkom je návšteva 
Dolphin Bay, umelo vybudovaná la-
gúna s delfínmi, kde sa deti za pomoci 
inštruktorov dostanú do úzkeho kon-
taktu s týmito milými tvormi, môžu ich 
hladkať a zahrať sa s nimi (vstup je za 
poplatok, v  prípade záujmu odporú-

čame rezervovať si vstup vopred v ck 
alebo hneď po príchode u sprievodcu). 
v podvečerných hodinách si vychutná-
me plavbu s výbornou večerou na ty-
pickej drevenej lodi po Dubai Creeku.

4. DEŇ
tento deň bude veľkým zážitkom naj-
mä pre malých pretekárov a  oteckov. 
Pred nami je totiž návšteva jednej z naj-
väčších atrakcií emirátov a  zároveň 
najväčšieho indoorového tematického 
parku na svete – Ferrari World v Abu 
Dhabi. každému členovi rodiny ponúka 
zábavu, chvíle relaxu i adrenalínu. Do-
zvieme sa celú históriu stajne ferrari, 
virtuálne, ako piloti lietadla navštívime 
domov ferrari – taliansko, zajazdíme 
si s  najväčšími svetovými šampiónmi, 
na trenažéroch si osobne vyskúšame 
rýchlosť monopostov. tí odvážnejší 
vyskúšajú rýchlodráhu formula rossa, 
pre deti je pripravený Junior Gt, kde si 
môžu na malých autíčkach urobiť školu 
šoférovania, zažijú atmosféru skutoč-
ných pretekov na Junior Grand Prix.
Pred nami je ešte krátka prehliadka 
mesta abu Dhabi a návšteva najväčšej 
a najkrajšej mešity v emirátoch - Sheikh 
Zayed Mosque.

5. DEŇ
Dopoludnia sa presunieme do emirátu 
Ras Al Khaimah. Ubytujeme sa v plážo-
vom hoteli.

6. DEŇ
Deň voľna na pláži alebo fakultatívny 
celodenný výlet k  brehom polostro-
va Musandam, nachádzajúceho sa na 
hraniciach sultanátu Omán. navštívime 
typickú dedinku Dibba, preslávenú vý-
robou drevených lodí Dhows, nalodíme 
sa na arabskú plachetnicu, kde nás čaká 
výborný obed, šnorchlovanie, plávanie 
v  kryštálovo čistých vodách a  zábava 
v rytmoch arabskej hudby.

7. - 8. DEŇ
relax, kúpanie, šnorchlovanie. Možnosť 
nákupov v niektorom z nákupných cen-
tier. v závislosti od leteckej spoločnosti 
transfer na letisko a odlet do európy.

1. DEŇ
Odlet z  európy, prílet do Dubaja. 
Stretnutie s  miestnym zástupcom na 
letisku a s českým delegátom pred le-
tiskom, následne presun do hotela.

2. DEŇ
Prehliadka novej časti mesta Dubaj, kto-
ré vyrástlo z púšte v neuveriteľne krát-
kom čase. vystúpime na 828 m vysokú, 
najvyššiu stavbu sveta, burj Khalifa 
(124 poschodie), odkiaľ sú neuveriteľ-
né výhľady na celé mesto. Dokonca sa 
pomocou špeciálnych ďalekohľadov 
a  projekcií prenesieme do minulosti 
a presvedčíme sa na vlastné oči, že pred 
pár rokmi bola na mieste dnešného Du-
baja iba púšť. v  známej Dubai Marina 
sa povozíme na lodičke, odkiaľ krásne 
uvidíme Burj khalifu v  plnej jej kráse 
a celú mrakodrapovú alej. Zastavíme sa 
pri najznámejšom hoteli na svete burj 
Al Arab na fotozastávku. Poslednou 
zastávkou bude najväčšie nákupné cen-
trum Dubai Mall s nádherným akváriom. 
Budeme mať čas aj na nákupy a deň za-
končíme pri tancujúcich fontánach.

3. DEŇ
v dnešný deň sa presunieme do čias 
starých arabských tradícií, navštívime 
mesto Al Ain, známe aj ako „mesto 
oáz“ a  jedno z  najstaršie osídlených 
miest v  celých emirátoch. al ain je 
mesto s  bohatým kultúrnym dedič-
stvom, ktoré sa zachováva dodnes. 
Patrí k svetovému kultúrnemu dedič-
stvu UneScO vďaka mnohým pev-
nostiam, oázam, historickým budo-
vám a archeologickým náleziskám. al 
ain je domovom prvého národného 
múzea, nachádza sa tu pevnosť al 
Jahili a rodný dom šejka Zayeda. Za-
stavíme sa v známych oázach, navští-
vime i ťaví trh.

4. DEŇ
Dopoludnia voľný program – odporú-
čame pobyt na pláži alebo návštevu 
niektorého z nákupných centier, popo-
ludní odchod na púštne safari, počas 
ktorého zažijeme adrenalínovú jazdu 

v púšti na oranžových pieskových du-
nách s  profesionálnymi vodičmi, na-
zrieme do života beduínov a pozrieme 
si nádherný a  nezabudnuteľný západ 
slnka. Čaká nás dobrá večera medzi 
pieskovými dunami, jazda na ťavách, 
brušné tanečnice, vodné fajky a môže-
me sa dať potetovať henou.

5. DEŇ
Abu Dhabi. Prehliadka hlavného mesta 
emirátov. cestou budeme prechádzať 
oblasťou jebel Ali s  umelo vytvore-
ným prístavom, ktorá je známa ako 
priemyselná oblasť a zároveň je sídlom 
cca 120 spoločností z  celého sveta. 
v roku 2009 bol prístav označený za 
9. najvyťaženejší prístav sveta. Prvou 
zastávkou bude mešita Sheikh Zayed 
Al Nahyan, ktorá je treťou najväčšou 
mešitou na svete. Uvidíme hotel ako 
z rozprávok tisíc a jednej noci Emirates 
Palace a slávnu prímorskú promenádu 
corniche s  modernou architektúrou 
stále rozvíjajúceho sa mesta. veľkou 
atrakciou bude návšteva najväčšieho 
indoorového tematického parku na 
svete Ferrari World.

6. DEŇ
celodenný výlet k brehom ománskeho 
polostrova Musandam. nalodíme sa 
v  prístave autentického mestečka Di-
bba, šnorchlovanie v indickom oceáne, 
zatancujeme si v  rytmoch arabskej 
hudby. Obed na lodi. (Pri tomto výlete 
je potrebné vziať si so sebou cestovný 
doklad!).

7. DEŇ
voľný deň. Možnosť kúpania sa, ná-
kupov alebo účasť na niektorom 
z  fakultatívnych výletov (vodný park 
aquaventure, výlet helikoptérou, výlet 
katamaránom, plávanie s delfínmi).

8. DEŇ
transfer na letisko, odlet do európy.

7G9DUB01 Počet dní Akciová cena Detský paušál dieťa  
do 12 rokov*

30.4. - 7.5. 8 1 159 eUr* 659 eUr
2.7. - 9.7. 8 1 099 eUr* 699 eUr
28.10. - 4.11. 8 1 199 eUr* 799 eUr
* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami

7G9DUB02 Počet dní Akciová cena
3.5. - 10.5. 8 1 159 eUr
15.10. - 22.10. 8 1 299 eUr


