
 
 6 ימים / 5 לילות

ימים א'-ו' 

טיול מאורגן
לאיחוד האמירויות

חורף 2023

בקצה המזרחי של חצי האי ערב, לאורך החופים המקסימים של המפרץ הפרסי
ומפרץ עומן, זוהרת באור יקרות מדינה שפורחת מתוך חולות המדבר. גורדי

שחקים נוצצים, איים מלאכותיים ואטרקציות מרהיבות. טיול המשלב היסטוריה,
תרבות, מטבח מקומי אותנטי ומרכזי קניות בדיוק כמו שאנחנו אוהבים.

 

לאדם בחדר זוגי $1099 

תוספת ליחיד בחדר $350

29.01-03.02.23



מסלול הטיול
יום 1 - המסע המופלא שלנו מתחיל

ניפגש בשדה התעופה בן גוריון ונמריא בטיסה ישירה לאבו דאבי. לאחר
הנחיתה, ניסע לדובאי ונערוך סיור הכרות ראשוני עם העיר היפה. נגיע
למלון לקבלת חדרים ובערב נצא לאזור בורג' חליפה לצפות במופע
המזרקות הצבעוני והמוזיקלי המרהיב. נמשיך למרינה שם נעלה לשייט
מהנה כולל ארוחת ערב ובמהלכו נהנה מהיופי המרשים של העיר המוארת

והנוף המרהיב.
 

יום 2- מגלים את העוצמה של דובאי- שילוב בין ישן וחדש
לאחר ארוחת הבוקר, נצא ליום טיול באתריה המרהיבים של דובאי. נתחיל
באזור הישן, אל באסטקייה ונלמד על החלק העתיק של העיר, נעלה על
מונית מקומית, סירת האברה, ונגיע לביקור בשוק הזהב המפורסם בעולם
בשל כמות תכשיטי הזהב המוצעים בו וטבעת הזהב הגדולה ביותר בעולם.
נמשיך לשוק התבלינים בו נמצא תבלינים המובאים מכל קצוות תבל ונסיים
בשוק הבשמים, המבטיח חווית חושים ריחנית. נמשיך לביקור באזור
הפאלם, איי הדקל. ניסע במונורייל ונגיע למתחם מלון אטלנטיס
ונבקרבמתחם הבילויים the point ,, טיילת מרהיבה על קצה איי הדקל.

נשוב למלוננו ללינה .
 

יום 3- המגדל הגבוה בעולם וספארי מדבר
לאחר ארוחת הבוקר, נגיע לקניון דובאי הכולל מעל 1200 חנויות ומהווה
יעד קניות ובילוי מושלם למשפחות. נצפה בחלון האקוואריום הענק
שבקניון ונעלה לתצפית מרהיבה מהמגדל הגבוה ביותר בעולם - בורג
חליפה. לקראת שעות הצהריים המאוחרות, נצא לחוויה מדברית קסומה
ונהנה ממגוון אטרקציות מדבריות הכוללות נסיעה בג'יפים בדיונות
המדבריות. הביקור כולל ארוחת ערב עם מופע רקדנית בטן, מופע אש,

ריקוד טנורה ועוד.
 

יום 4 - נפרדים מדובאי
את הבוקר נתחיל במסגרת דובאי, מבנה מרשים המכניס את נופי העיר
למסגרת מוזהבת בגובה 150 מ'. נמשיך לביקור בגן הפרחים המיוחד
והמרהיב ונסיים קניון האמירויות המרשים הכולל חנויות של מיטב המותגים
ואת אתר הסקי המקורה (הביקור בקניון אינו כולל כניסה לאתר הסקי) .

בתום הביקור ניסע לביקור בכפר הגלובאלי לאחר מכן ניסע למלון.
 
 

יום 5 -אבו דאבי - בירת איחוד האמירויות הערביות
לאחר ארוחת ניפרד מדובאי וניסע לאבו דאבי. נתחיל את הביקור במסגד
שייח זאייד המרהיב, אחד מהמסגדים הגדולים ביותר בעולם, נראה את
גשר שייח זאייד, נצפה במתחם הנשיאותי  ונטייל בטיילת המפורסמת של
אבו דאבי. נמשיך לקאסר אל וואטן שם נהנה ממופע האורות המרשים
ולאחר מכן ניסע לאי יאס ונעצור בפארק פרארי (צילומים בלבד, ללא

כניסה). בתום הסיור נחזור למלון. 
 

יום 6 – אבו דאבי – תל אביב
הבוקר נטוס חזרה ארצה

 



המלונות שכלולים בעסקה:
4 לילות דובאי מלון – Elite Byblos או דומה

1 לילה באבו דאבי - Radisson Yas Island או דומה
 

טיסות ישירות הלוך ושוב לאבו דאבי
לינה : 4 לילות בדובאי + לילה אחד  באבו דאבי 

על בסיס ארוחת בוקר, כולל שייט מהמרינה עם ארוחת ערב וספארי מדבר
כולל מופעים וארוחת ברביקיו

תחבורה – אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע הסיורים. 
כל הכניסות לאטרקציות המופיעות במסלול  

ליווי של מדריך מקומי דובר אנגלית. 
מדריך ישראלי מנוסה ליעד מצוות אופיר טורס. 

ביטוח בריאות לחו"ל, או כל ביטוח אחר. 
בדיקות קורונה בארץ ובאמירויות. 

הנפקת דרכון ו/או הארכת תוקפו על הדרכון להיות בתוקף למשך 6 חודשים
מיום תחילת הטיול

תוספת דלק ומיסים תוספת דלק שתחול לאחר – 1.1.2022 וכן מיסי נמל
בחו"ל

מס עיר במידה ויידרש בבתי המלון
כל מה שלא כלול בסעיף "המחירים כוללים

 
המחיר כולל : 

 
המחיר אינו כולל : 

 
דמי ביטול בטיול מאורגן: 

במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול, כאמור לעיל - יחולו עליו דמי ביטול
כדלקמן: 

ביטול מרגע ההרשמה ועד 45 ימי עסקים, יום לפני היציאה- $150
ביטול פחות מ-44 יום ועד 14 ימי עסקים לפני היציאה – 75%

ביטול פחות מ-13 ימי עסקים לפני היציאה 100% דמי ביטול
 

הערות : מסלול הטיול, ביקור באתרים ומיקום וסדר הלינות 
עשוי להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת. 

 
כל טיולי אופיר טורס מתקיימים בכפוף להוראות משרד הבריאות ומשרד

הבריאות המקומי ביעד אליו טסים. 
 

 

לפרטים והזמנות
שרית

050-6891214


