
1 

 

ПРОГРАМА НА ЕКСКУРЗИЯТА: 

ПЪРВИ ДЕН / София – Дубай 

Заминаване от летище София с директен полет на авиокомпания Fly Dubai до 

Дубай. Посрещане на Летището в Дубай от представител на фирмата – 

партньор на български език. Трансфер до  хотела, настаняване и нощувка. 

ВТОРИ ДЕН / Дубай 

Закуска.  

Обзорна обиколка на Дубай с екскурзовод на български език (продължава около 

4 часа). Включена в наградата. 

Дубай е най-впечатляващият и космополитен град в Арабските Емирства - 

метал, блясък и стъкло. Ще почувствате арабския дух и атмосферата на 

„стария” Дубай като първо ще се отбиете в Бастакия - историческата част на 

Дубай, където се намират най-старите постройки. Тук можете да видите 

специфичните за арабския свят вятърни кули за охлаждане, които стърчат 

над всяка къща и играят ролята на естествени климатици. След това 

продължавате с "Abra" (водно такси), с което ще пресечете Дубай Creek,за да 

достигнете до другата страна, където са суковете (пазарите) за подправки и 

злато, и ще имате свободно време за кафе или обяд.  

Свободно време. Нощувка. 

ТРЕТИ ДЕН - СЕДМИ ДЕН / Дубай 

Закуска.  

Свободно време или време за екскурзии по Ваш избор срещу допълнително 

заплащане.  

Нощувка. 

ОСМИ ДЕН / Дубай – София 

Закуска и освобождаване на хотела. Tрансфер до летището в Дубай за обратен 

полет дo България. Пристигане в София. 

 

Дати на отпътуване: 16.03.2019,31.03.2019,02.04.2019,28.04.2019г. 
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Предоставено от ТА “Дрийм Холидейс“: 

 Самолетен билет София-Дубай-София с авиокомпания FLY DUBAI с 

включени летищни такси и багаж; 

 Чекиран багаж до 20 кг; 

 1 брой ръчен багаж 55/38/20 см; до 7 кг; 

 Трансфер летище-хотел-летище; 

 7 нощувки със закуска в хотел 4*; 

 Обзорна екскурзия на Дубай с екскурзовод на български език; 

 Медицинска застраховка „Помощ при пътуване“-5000 евро на ЗАД 

"Армеец"; 

 Обслужване от представител на фирмата- партньор на български език 

Наградата не включва: 

 Туристическа такса Дирхам в Дубай - заплаща се задължително и лично 

от клиентите в хотела (15 дирхама за хотел 4*,  на вечер, на стая);  

 Допълнителни екскурзии – заявяват се предварително в България;  

 Разходи от личен характер 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

-Валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца от датата на връщане в 

страната 

 

Полетно разписание за 16.03.2019:  

Авиокомпания Fly Dubai  

Номер на полет Маршрут Излита Каца 

FZ 758 София – Дубай 14:35 21:25 

FZ 757 Дубай – София 09:55 13:45 

 

Полетно разписание за 31.03.2019, 02.04.2019, 28.04.2019:  

Авиокомпания Fly Dubai  

Номер на полет Маршрут Излита Каца 

FZ 758 София – Дубай 16:10 22:00 
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FZ 757 Дубай – София 10:45 15:10 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  

-Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност 

-Здравни изисквания: няма специални здравни изисквания 

-Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на 

които им е отказан достъп в ОАЕ. 

-Туроператорът не носи отговорност за загубата на багаж по време на 

полетите. 

-Паспортни и визови изисквания: за пътуване до ОАЕ е необходимо да 

притежавате международен паспорт, валиден 6 месеца от датата на връщане 

-Информация относно отпътуването ще получите до 7 дни преди датата на 

отпътуване, на посоченият от Вас имейл или телефон 

-Гарант на "Дрийм Холидейс" по смисъла на чл. 42 от Закона за туризма е 

застрахователна компания ЗАД "Армеец" АД, застрахователна полица № 19 100 

1315 0000824473 от 08.01.2019 г. 

-Местна валута: дирхам 

Важно: срокът за записване на допълнителните екскурзии е 14 дни преди 

датата на отпътуване.  

 

Допълнителни екскурзии  

Екскурзии с водач на български език при записани минимум 15 човека:  

Екскурзия 
Цена за 

възрастен 

Цена за дете до 

10,99 г. 

Обзорна обиколка на Абу Даби с 

включен обяд 
145лв. 108лв. 

Обзорна обиколка на Абу Даби без 

обяд 
105лв. 88лв. 

Обиколка на Модерен Дубай /4 часа/ 100лв. 100лв. 
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Сафари в пустинята с включено 

барбекю 
116лв. 

88лв. -дете до 9,99 

г. 

 

 

Екскурзии с включени трансфери:  

Екскурзия 
Цена за 

възрастен 

Цена за дете 

до 10,99 г. 

Бурж Халифа и обяд в ресторант 

Mediterraneo в хотел Армани с трансфер 
278лв. 257лв. 

Бурж Халифа и вечеря в ресторант 

Mediterraneo в хотел Армани с трансфер 
304лв. 283лв. 

Обяд в Бурж ал Араб 391лв. 267лв. 

Вечеря в Бурж ал Араб 460лв. 313лв. 

Посещение на Miracle Garden (планирано е 

да отвори врати ноември 2018 г.) 
88лв. 88лв. 

Посещение на Global Village (планирано е да 

отвори врати ноември 2018 г.) 
116лв. 116лв. 

Комбинирано посещение на Miracle Garden и 

Global Village 
149лв. 149лв. 

Вечеря на арабска галера 126лв. 100лв. 

Посещение на Ferrari World 237лв. 237лв. 

Посещение на Yas Water World 237лв. 237лв. 

Комбиниран билет за Ferrari World и Yas 

Water World (еднодневен) 
326лв. 326лв. 

Полет с хеликоптер (15 минути) 515лв. 515лв. 

Полет с хеликоптер (25 минути) 835лв. 835лв. 

Среща с делфини в хотел Атлантис 637лв. 637лв 

НОВО - Посещение на Рамката в Дубай 95 лв. 95 лв. 
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Цени за входни билети за най-новите атракциони (не включват трансфер):  

Атракция 
Цена за 

възрастен 

Цена за 

дете до 

10,99г. 

Бурж Халифа - 124-ти етаж (non prime time) 100лв. 100лв. 

Бурж Халифа - 124-ти етаж ( prime time) 132лв. 132лв. 

Бурж Халифа - 148-ми етаж (non prime time) 231лв. 231лв. 

Бурж Халифа - 148-ми етаж ( prime time) 279лв. 279лв. 

Дубай Парк Motiongate 195лв. 163лв. 

Дубай Парк Боливуд 160лв. 142лв. 

Дубай Парк Леголенд 168лв. 142лв. 

Воден Парк Леголенд 137лв. 121лв. 

Комбиниран билет за Motiongate, Боливуд и 

Леголенд (еднодневен) - вход само за два от 

тематичните парка 

279лв. 268лв. 

Комбиниран билет за Motiongate, Боливуд и 

Леголенд (двудневен) 
352лв. 321лв. 

IMG - Свят на приключения 160лв. 137лв. 

Делфинариума в Дубай - шоу с делфини и 

тюлени 
79лв. 50лв. 

Делфинариума в Дубай - среща с делфини 157лв. 157лв. 

Делфинариума в Дубай - плуване с делфини в 

плитка вода 
279лв. 279лв. 

Делфинариума в Дубай - плуване с делфини в 

дълбока вода 
368лв. 368лв. 

Аквариума в Дубай и Подводния зоопарк 74лв. 74лв. 

Полет с хидроплан (25мин.) 644лв. 545лв. 

НОВО - Аквапарк Атлантис 175лв. 145лв. 
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Цените включват ДДС.  

Срокът за записване на допълнителните екскурзии е 14 дни преди датата на 

отпътуване.  

Допълнителни екскурзии се резервират и заплащат предварително в България. 

-Цените на екскурзиите са валидни при минимум 15 записани туриста.  

Екскурзовод на български език е гарантиран при и над 15 записани туриста.  

Туроператорът си запазва правото на промяна в последователността на 

изпълнение на програмата и допълнителните екскурзии.  

Посочените пакетни цени са калкулирани при курс на лев към долара 1.00 USD = 

1.70 BGN. При промяна на обменния курс с повече от 3% туроператорът си 

запазва правото да внесе корекция в общата пакетна цена.  


