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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Emiraty Arabskie
Abu Dhabi Sheraton Abu Dhabi  Kraków 17.07.2022

24.07.2022 5699 PLN 11398 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 5699.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 5699.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Abu Dhabi dnia 17.07.2022 godz. 12:05 - 19:55
Powrót: Wylot z Abu Dhabi do Kraków dnia 24.07.2022 godz. 20:30 - 23:59
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Abu Zabi
Zakwaterowanie: standard classic cityview Odległość od plaży: 844 m

5 Zjednoczone Emiraty Arabskie/Abu Dhabi 
Kategoryzacja hotelu: 
Kat. EximTours 5* Kat. lokalna 5* 
Położenie: 
- Abu Dhabi   - przy plaży   - ok. 2 km do centrum handlowego Abu Dhabi Mall - ok. 7 km do oddziału Muzeum Luwr w Abu Dhabi -ok. 18 km do Wielekiego Meczetu Szejka Zayeda - ok. 30 km do Parku
Rozrywki Ferrari World - ok. 35 km do lotniska  w Abu Dhabi - ok  130 km do centrum Dubaju 
Plaża: 
- piaszczysta, prywatna - leżaki i parasole 
Pokoje: 
Pokoje Double Classic CityView - ok. 27 m2   - klimatyzacja - TV-SAT, telefon - Internet Wi-Fi ,sejf, mini lodówka - zestaw do parzenia kawy i herbaty - żelazko/deska do prasowania - szlafrok, kapcie -
łazienka (wanna/prysznic, WC,  suszarka do włosów) - widok na miasto - pokoje z widokiem na ogród za opłatą   
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatnie: - 2 baseny zewnętrzne , jacuzzi - leżaki i parasole przy basenie - siłownia/sala fitness - siatkówka plażowa Płatne: - zabiegi i masaże w Spa - sauna - tenis  
Dla dzieci: 
- basen   
Wyżywienie: 
Bed&Brekfast (BB) - śniadanie w formie bufetu Half Board (HB) - śniadanie, kolacja. Napoje do kolacji dodatkowo płatne. Full Board (FB) - śniadanie,  obiad, kolacja. Napoje do obiadu i  kolacji dodatkowo
płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne bezpłatnie w godzinach 11.00-23.00 i
barach wyznaczonych przez hotel. 
Restauracje i bary: 
- restauracja główna , dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa - 6 restauracji  a'la carte (płatne), kuchnia włoska,  libańska, międzynarodowa, hiszpańska, meksykańska - pool bar, pub 
Dodatkowe informacje: 
- wybudowany w 2017 r. - 8 pięter - 272 pokoje - recepcja - lobby - parking - pralnia (płatna) - wypożyczalnia samochodów - punkt wymiany walut - salon kosmetyczny, barber - sale konferencyjne -
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express h�ps://www.marrio�.com/hotels/hotel-informa�on/auhsi-sheraton-abu-dhabi-hotel-and-resort/   
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Przeloty & Bagaż: 
Loty odbywają się samolotami rejsowymi: - na trasie Katowice (KTW) - Abu Dhabi (AUH) - Katowice (KTW) liniami Wizz Air, na pokładzie samolotu dostępny jest płatny catering. Cena zawiera bagaż
podręczny (40x30x20). Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o
wadze; - 20 kg -  540 PLN ( wyloty do 05.05) / 490 PLN ( wyloty od 06.05 - 14.06 i od 17.09-31.10) - 32 kg -  630 PLN ( wyloty do 05.05) / 575 PLN ( wyloty od 06.05 - 14.06 i od 17.09-31.10) Uwaga! Jeżeli
bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa - na trasie Kraków (KRK) - Abu Dhabi (AUH) - Kraków (KRK) liniami Wizz Air, na pokładzie samolotu
dostępny jest płatny catering. Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20). Klienci mogą dokupić dodatkowy
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bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  400 PLN - 32 kg -  540 PLN Uwaga!
Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa 
opis kraju: 
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIEZjednoczone Emiraty Arabskie to miejsce, które zachwyca swym rozmachem i bogactwem, onieśmiela monumentalnymi, nowoczesnymi budynkami i przyciąga
orientalnym klimatem. Tętniące życiem miasta i zadbane plaże kontrastują z surowością piasków pustyni, tworząc niezwykły, baśniowy krajobraz.Zjednoczone Emiraty Arabskie to państwo leżące na
północno-wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego, obmywane przez dwie zatoki akwenu Morza Arabskiego: Zatokę Perską i Omańską. Ten arabski kraj sąsiadujący z Omanem i Arabią Saudyjską może się
pochwalić ponad 700-kilometrową linią brzegową. Przybrzeżne wody zachwycają bogactwem urokliwych wysepek oraz baśniową podwodną fauną i florą. Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały w wyniku
zjednoczenia w 1971 roku sześciu państw: Abu Zabi, Dubaju, Szardży, Adżmanu, Umm al-Kajwajnu, Ras al-Chajmy i Fudżajry, które od tego momentu stały się emiratami. Niesamowicie prężny rozwój kraju
trwa nieustannie od połowy XX wieku, kiedy to na jego terenie odkryto ogromne złoża ropy na�owej.ZEA to symbol niewyobrażalnego luksusu jego wizytówkami są sięgające nieba szklane budynki,
ogromne centra handlowe, nowoczesne hotele oraz piękne i niezwykle zadbane plaże. Bardzo ciekawe pod względem estetycznym są sztuczne wyspy, przybierające niecodzienne kształty. Przykładem są
Wyspy Palmowe zespół trzech największych sztucznych wysp na świecie. Jednym z głównych atutów tego regionu są piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do wody. Najatrakcyjniejsze odcinki wybrzeża
to: Saadiyat oraz Corniche, a także Kite Beach, Park Al Mamzar i Marina Beach.Stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest onieśmielające Abu Dhabi - miejsce styku nowoczesności z lokalnym folklorem
i tradycjami. To właśnie tutaj można podziwiać majestatyczne zabytki i budowle kultury islamskiej w sąsiedztwie licznych, imponujących drapaczy chmur.Kultura i zwyczajeZjednoczone Emiraty Arabskie są
państwem wielonarodowościowym. Ocenia się, że rdzenni obywatele tego kraju stanowią jedynie niewiele ponad 20 % całej populacji. Największymi mniejszościami narodowymi są imigranci z Egiptu,
Jordanii, Jemenu, Libanu, Syrii, Pakistanu oraz Indii. Pod względem kultury i zwyczajów jest to miejsce niezwykle różnorodne i pod wieloma względami unikatowe.Zdecydowana większość mieszkańców ZEA
(niemal 80 %) to wyznawcy islamu. Najliczniejszą mniejszością religijną są chrześcijanie (katolicy, prawosławni i protestanci). Teren Emiratów zamieszkuje również duży odsetek wyznawców buddyzmu i
hinduizmu. Mimo dużego zróżnicowania religijnego i poszanowania dla innych wierzeń Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwem muzułmańskim, a zasady Koranu są tutaj ściśle przestrzegane. Na
terenie całego kraju sprzedaż alkoholu jest dozwolona jedynie w jednej miejscowości Umm al-Kuwajn.Językiem urzędowym w ZEA jest język arabski. Oprócz tego w wielu miejscowościach bez problemu
można porozumieć się po angielsku czy persku. W stałym użyciu są również języki z grupy indoaryjskiej, takie jak urdu oraz hindi.Kobieta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinna ubierać się
konserwatywnie, co tyczy się również turystek. Należy pamiętać, że ZEA to kraj muzułmański, dlatego odpowiednia odzież stanowi również wyraz szacunku dla jego rodowitych mieszkańców. Kultura w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich wymaga także odpowiedniego stroju w meczetach powinien on zakrywać nogi oraz ramiona. KuchniaKosztowanie kuchni arabskiej to niezapomniana podróż po
różnorodnych, orientalnych smakach, będących mieszanką wpływów z niemal wszystkich krajów Bliskiego Wschodu. Podstawą większości dań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są świeże warzywa i
owoce, aromatyczne zioła i przyprawy, a niekiedy również sery, ryż lub ryby. Potrawy mięsne podawane są dosyć rzadko, najpopularniejsze mięsa to jagnięcina, baranina oraz mięso wielbłądzie. Emiratczycy
najczęściej wybierają posiłki kuchni arabskiej, takie jak: sałatka tabbuleh na bazie kaszy kuskus i pomidorów, roladki z baraniny zwane ko�ami oraz pasta hummus. Ciekawymi pozycjami są również: ryż z
dodatkiem orzechów i rodzynek (często wybierany na pierwszy posiłek dnia), chassif, czyli ryba suszona na słońcu czy mięsny mensaf. Sekretem niezwykłego smaku i aromatu tutejszych potraw są
orientalne przyprawy, takie jak: kardamon, goździk, imbir, szafran czy cynamon.Dla aktywnychZjednoczone Emiraty Arabskie to szerokie wybrzeża pełne zadbanych plaż o miękkim, białym piasku i łagodnym
zejściu do krystalicznie czystej wody. Są to idealne warunki do uprawiania wszelkich sportów wodnych, np. kitesurfingu, windsurfingu, nurkowania i snorkelingu. Podwodne przestrzenie kryją niezwykłe
bogactwo różnorodnych gatunków podwodnej fauny i flory najciekawszymi okazami w tym regionie są rekiny wielorybie, żółwie, skrzydlice, mureny oraz węże morskie. Wspaniałą rozrywką dla całej rodziny
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie wycieczka do jednego z licznych aquaparków bądź parków rozrywki, takich jak Wild Wadi Water Park, Yas Water World, Aquaventure oraz Ice Land Water
Park.Co warto kupić?Jedną z najpopularniejszych pamiątek są szklane miniatury odwzorowujące popularne monumentalne budynki leżące na terenie kraju, np. Burj Dubai czy Burh Al Arab. Lokalne
przyprawy, nietuzinkowe perfumy i aromatyczna kawa pozwolą przenieść odrobinę orientalnego charakteru do naszego domu i na długo zapamiętać niezwykłe wakacje w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Warto również skusić się na piękne, barwne chusty lub złotą biżuterię wyrabianą przez lokalnych rzemieślników.PogodaZjednoczone Emiraty Arabskie to kraj wiecznego słońca, w którym
temperatura w ciągu dnia nigdy nie spada poniżej 20, a niebo jest niemal zawsze bezchmurne. Od maja do września temperatura powietrza przekracza 40. Zatem kiedy najlepiej jechać do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich? Wakacje najlepiej zaplanować między listopadem a marcem, wtedy temperatury są najprzyjemniejsze, a woda jest tak samo ciepła jak powietrze, co pozwala na komfortowe
kąpiele.Przydatne zwrotyTak - ajłaNie - laDzień dobry - sabah alhejr, odpowiedź: sabah anur Do widzenia - masalama Przepraszam - ana esif (do mężczyzny), ana esfa (do kobiety)Przepraszam (zadając
pytanie) - leusamacht (do mężczyzny), leusamach� (do kobiety) Proszę - i�addal (do mężczyzny), i�addali (do kobiety) Dziękuję - szukran. Dlaczego Zjednoczone Emiraty Arabskie?Zjednoczone Emiraty
Arabskie to miejsce pełne kontrastów - nowoczesności i tradycji, surowych, pustynnych krajobrazów i pełnych życia nadmorskich oaz oraz niespotykanej fuzji kulturalnej państw kontynentu azjatyckiego.
Wakacje w Abu Dabhi, Dubaju, Fujairah czy Ras al Khaimah gwarantują perfekcyjną pogodę i udany wypoczynek. Kurorty turystyczne nad Zatoką Perską to idealny cel wakacyjny zarówno dla wielbicieli
słodkiego lenistwa i kąpieli słonecznych, jak i aktywnego wypoczynku. Na stronie Exim Tours każdego dnia pojawiają się ciekawe oferty wyjazdów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w bardzo
atrakcyjnych cenach. Wśród niezwykle bogatej oferty bez problemu znajdziemy hotele o różnorodnym standardzie - zarówno te ekonomiczne, jak i najbardziej ekskluzywne. W praktycznie każdym ośrodku
można się cieszyć licznymi udogodnieniami, takimi jak: restauracje, SPA, baseny czy siłownie. W cenie wyjazdu znajduje się również dostęp do sieci wi-fi oraz wyżywienie w wybranym pakiecie. Najbardziej
atrakcyjne propozycje urlopu pojawiają się z dużym wyprzedzeniem - warto skorzystać z przedsezonowych promocji i cieszyć się niezapomnianymi wakacjami w najlepszej cenie.Informacje
praktyczneWymagane dokumenty: Obywatele polscy, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Od 22 marca 2014 r. obywatele polscy otrzymują wizy wjazdowe na przejściach
granicznych bez konieczności uzyskania wcześniejszej promesy. Niezbędne jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Zmiana ta nie oznacza zniesienia obowiązku
wizowego, lecz wprowadzenie ułatwienia polegającego na możliwości uzyskania pieczęci zezwalającej na wjazd do ZEA na
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Oferta 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Emiraty Arabskie
Abu Dhabi Le Meridien (Abu Dhabi)  Kraków 17.07.2022

24.07.2022 5699 PLN 11398 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 5699.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 5699.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Abu Dhabi dnia 17.07.2022 godz. 12:05 - 19:55
Powrót: Wylot z Abu Dhabi do Kraków dnia 24.07.2022 godz. 20:30 - 23:59
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Abu Zabi
Zakwaterowanie: standard deluxe cityview Odległość od plaży: 78 m

5 Zjednoczone Emiraty Arabskie/Abu Dhabi 
Kategoryzacja hotelu: 
Kat. EximTours 5* Kat. lokalna 5* 
Położenie: 
- Abu Dhabi - ok. 3 km do  centrum handlowego Abu Dhabi Mall - ok. 8 km do oddziału Muzeum Luwr w Abu Dhabi - ok. 9 km do centrum kulturowego Abu Dhabi - ok. 20 km do Wielkiego Meczetu Szejka
Zayeda - ok. 30 km do Parku Rozrywki Ferrari World - ok. 35 km do lotniska  w Abu Dhabi - ok. 145 km do centrum Dubaju 
Plaża: 
- piaszczysta, publiczna, bezspośrednio przy hotelu - leżaki i parasole bezpłatne 
Pokoje: 
Pokoje Double Corner CityView - ok. 28 m2   - klimatyzacja - TV-SAT, telefon - Internet Wi-Fi ,sejf (płatny), minibar (płatny wg. spożycia) - zestaw do parzenia kawy i herbaty - mini lodówka - żelazko i deska
do prasowania - szlafrok, kapcie - łazienka (wanna/prysznic, WC,  suszarka do włosów) - widok na miasto Pokoje Deluxe SeaView - ok. 30 m2   - pokoje z widokiem na morze - wyposażone podobnie jak
pokoje corner 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatnie: -basen zewnętrzny, basen kryty - leżaki i parasole przy basenie - siłownia/sala fitness 
Dla dzieci: 
- brodzik dla dzieci  
Wyżywienie: 
Bed&Brekfast (BB) - śniadanie w formie bufetu Half Board (HB) - śniadanie, kolacja. Napoje do kolacji dodatkowo płatne. Full Board (FB) - śniadanie,  obiad, kolacja. Napoje do obiadu i  kolacji dodatkowo
płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu.  Wybrane napoje alkoholowe lokalne i bezalkoholowe dostępne są bezpłatnie w godzinach 11:00-23:00.   
Restauracje i bary: 
- restauracja główna , dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa - 3 restauracje a'la carte (płatna) - kuchnia włoska, międzynarodowa - bar, kawiarnia, piekarnia/bistro  
Dodatkowe informacje: 
- odnowiony w 2014 r. - 1 budynek - 33 piętra - 276 pokoje - recepcja - lobby - parking - pralnia (płatna) - wypożyczalnia samochodów - punkt wymiany walut - salon kosmetyczny, barber - 7 pokoi spotkań -
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express h�ps://www.marrio�.com/hotels/hotel-informa�on/auhdm-le-royal-meridien-abu-dhabi/ 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Przeloty & Bagaż: 
Loty odbywają się samolotami rejsowymi: - na trasie Katowice (KTW) - Abu Dhabi (AUH) - Katowice (KTW) liniami Wizz Air, na pokładzie samolotu dostępny jest płatny catering. Cena zawiera bagaż
podręczny (40x30x20). Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o
wadze; - 20 kg -  540 PLN ( wyloty do 05.05) / 490 PLN ( wyloty od 06.05 - 14.06 i od 17.09-31.10) - 32 kg -  630 PLN ( wyloty do 05.05) / 575 PLN ( wyloty od 06.05 - 14.06 i od 17.09-31.10) Uwaga! Jeżeli
bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa - na trasie Kraków (KRK) - Abu Dhabi (AUH) - Kraków (KRK) liniami Wizz Air, na pokładzie samolotu
dostępny jest płatny catering. Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20). Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także
możliwość dokupienia

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  400 PLN - 32 kg -  540 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa 
opis kraju: 
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIEZjednoczone Emiraty Arabskie to miejsce, które zachwyca swym rozmachem i bogactwem, onieśmiela monumentalnymi, nowoczesnymi budynkami i przyciąga
orientalnym klimatem. Tętniące życiem miasta i zadbane plaże kontrastują z surowością piasków pustyni, tworząc niezwykły, baśniowy krajobraz.Zjednoczone Emiraty Arabskie to państwo leżące na
północno-wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego, obmywane przez dwie zatoki akwenu Morza Arabskiego: Zatokę Perską i Omańską. Ten arabski kraj sąsiadujący z Omanem i Arabią Saudyjską może się
pochwalić ponad 700-kilometrową linią brzegową. Przybrzeżne wody zachwycają bogactwem urokliwych wysepek oraz baśniową podwodną fauną i florą. Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały w wyniku
zjednoczenia w 1971 roku sześciu państw: Abu Zabi, Dubaju, Szardży, Adżmanu, Umm al-Kajwajnu, Ras al-Chajmy i Fudżajry, które od tego momentu stały się emiratami. Niesamowicie prężny rozwój kraju
trwa nieustannie od połowy XX wieku, kiedy to na jego terenie odkryto ogromne złoża ropy na�owej.ZEA to symbol niewyobrażalnego luksusu jego wizytówkami są sięgające nieba szklane budynki,
ogromne centra handlowe, nowoczesne hotele oraz piękne i niezwykle zadbane plaże. Bardzo ciekawe pod względem estetycznym są sztuczne wyspy, przybierające niecodzienne kształty. Przykładem są
Wyspy Palmowe zespół trzech największych sztucznych wysp na świecie. Jednym z głównych atutów tego regionu są piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do wody. Najatrakcyjniejsze odcinki wybrzeża
to: Saadiyat oraz Corniche, a także Kite Beach, Park Al Mamzar i Marina Beach.Stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest onieśmielające Abu Dhabi - miejsce styku nowoczesności z lokalnym folklorem
i tradycjami. To właśnie tutaj można podziwiać majestatyczne zabytki i budowle kultury islamskiej w sąsiedztwie licznych, imponujących drapaczy chmur.Kultura i zwyczajeZjednoczone Emiraty Arabskie są
państwem wielonarodowościowym. Ocenia się, że rdzenni obywatele tego kraju stanowią jedynie niewiele ponad 20 % całej populacji. Największymi mniejszościami narodowymi są imigranci z Egiptu,
Jordanii, Jemenu, Libanu, Syrii, Pakistanu oraz Indii. Pod względem kultury i zwyczajów jest to miejsce niezwykle różnorodne i pod wieloma względami unikatowe.Zdecydowana większość mieszkańców ZEA
(niemal 80 %) to wyznawcy islamu. Najliczniejszą mniejszością religijną są chrześcijanie (katolicy, prawosławni i protestanci). Teren Emiratów zamieszkuje również duży odsetek wyznawców buddyzmu i
hinduizmu. Mimo dużego zróżnicowania religijnego i poszanowania dla innych wierzeń Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwem muzułmańskim, a zasady Koranu są tutaj ściśle przestrzegane. Na
terenie całego kraju sprzedaż alkoholu jest dozwolona jedynie w jednej miejscowości Umm al-Kuwajn.Językiem urzędowym w ZEA jest język arabski. Oprócz tego w wielu miejscowościach bez problemu
można porozumieć się po angielsku czy persku. W stałym użyciu są również języki z grupy indoaryjskiej, takie jak urdu oraz hindi.Kobieta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinna ubierać się
konserwatywnie, co tyczy się również turystek. Należy pamiętać, że ZEA to kraj muzułmański, dlatego odpowiednia odzież stanowi również wyraz szacunku dla jego rodowitych mieszkańców. Kultura w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich wymaga także odpowiedniego stroju w meczetach powinien on zakrywać nogi oraz ramiona. KuchniaKosztowanie kuchni arabskiej to niezapomniana podróż po
różnorodnych, orientalnych smakach, będących mieszanką wpływów z niemal wszystkich krajów Bliskiego Wschodu. Podstawą większości dań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są świeże warzywa i
owoce, aromatyczne zioła i przyprawy, a niekiedy również sery, ryż lub ryby. Potrawy mięsne podawane są dosyć rzadko, najpopularniejsze mięsa to jagnięcina, baranina oraz mięso wielbłądzie. Emiratczycy
najczęściej wybierają posiłki kuchni arabskiej, takie jak: sałatka tabbuleh na bazie kaszy kuskus i pomidorów, roladki z baraniny zwane ko�ami oraz pasta hummus. Ciekawymi pozycjami są również: ryż z
dodatkiem orzechów i rodzynek (często wybierany na pierwszy posiłek dnia), chassif, czyli ryba suszona na słońcu czy mięsny mensaf. Sekretem niezwykłego smaku i aromatu tutejszych potraw są
orientalne przyprawy, takie jak: kardamon, goździk, imbir, szafran czy cynamon.Dla aktywnychZjednoczone Emiraty Arabskie to szerokie wybrzeża pełne zadbanych plaż o miękkim, białym piasku i łagodnym
zejściu do krystalicznie czystej wody. Są to idealne warunki do uprawiania wszelkich sportów wodnych, np. kitesurfingu, windsurfingu, nurkowania i snorkelingu. Podwodne przestrzenie kryją niezwykłe
bogactwo różnorodnych gatunków podwodnej fauny i flory najciekawszymi okazami w tym regionie są rekiny wielorybie, żółwie, skrzydlice, mureny oraz węże morskie. Wspaniałą rozrywką dla całej rodziny
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie wycieczka do jednego z licznych aquaparków bądź parków rozrywki, takich jak Wild Wadi Water Park, Yas Water World, Aquaventure oraz Ice Land Water
Park.Co warto kupić?Jedną z najpopularniejszych pamiątek są szklane miniatury odwzorowujące popularne monumentalne budynki leżące na terenie kraju, np. Burj Dubai czy Burh Al Arab. Lokalne
przyprawy, nietuzinkowe perfumy i aromatyczna kawa pozwolą przenieść odrobinę orientalnego charakteru do naszego domu i na długo zapamiętać niezwykłe wakacje w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Warto również skusić się na piękne, barwne chusty lub złotą biżuterię wyrabianą przez lokalnych rzemieślników.PogodaZjednoczone Emiraty Arabskie to kraj wiecznego słońca, w którym
temperatura w ciągu dnia nigdy nie spada poniżej 20, a niebo jest niemal zawsze bezchmurne. Od maja do września temperatura powietrza przekracza 40. Zatem kiedy najlepiej jechać do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich? Wakacje najlepiej zaplanować między listopadem a marcem, wtedy temperatury są najprzyjemniejsze, a woda jest tak samo ciepła jak powietrze, co pozwala na komfortowe
kąpiele.Przydatne zwrotyTak - ajłaNie - laDzień dobry - sabah alhejr, odpowiedź: sabah anur Do widzenia - masalama Przepraszam - ana esif (do mężczyzny), ana esfa (do kobiety)Przepraszam (zadając
pytanie) - leusamacht (do mężczyzny), leusamach� (do kobiety) Proszę - i�addal (do mężczyzny), i�addali (do kobiety) Dziękuję - szukran. Dlaczego Zjednoczone Emiraty Arabskie?Zjednoczone Emiraty
Arabskie to miejsce pełne kontrastów - nowoczesności i tradycji, surowych, pustynnych krajobrazów i pełnych życia nadmorskich oaz oraz niespotykanej fuzji kulturalnej państw kontynentu azjatyckiego.
Wakacje w Abu Dabhi, Dubaju, Fujairah czy Ras al Khaimah gwarantują perfekcyjną pogodę i udany wypoczynek. Kurorty turystyczne nad Zatoką Perską to idealny cel wakacyjny zarówno dla wielbicieli
słodkiego lenistwa i kąpieli słonecznych, jak i aktywnego wypoczynku. Na stronie Exim Tours każdego dnia pojawiają się ciekawe oferty wyjazdów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w bardzo
atrakcyjnych cenach. Wśród niezwykle bogatej oferty bez problemu znajdziemy hotele o różnorodnym standardzie - zarówno te ekonomiczne, jak i najbardziej ekskluzywne. W praktycznie każdym ośrodku
można się cieszyć licznymi udogodnieniami, takimi jak: restauracje, SPA, baseny czy siłownie. W cenie wyjazdu znajduje się również dostęp do sieci wi-fi oraz wyżywienie w wybranym pakiecie. Najbardziej
atrakcyjne propozycje urlopu pojawiają się z dużym wyprzedzeniem - warto skorzystać z przedsezonowych promocji i cieszyć się niezapomnianymi wakacjami w najlepszej cenie.Informacje
praktyczneWymagane dokumenty: Obywatele polscy, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Od 22 marca 2014 r. obywatele polscy otrzymują wizy wjazdowe na przejściach
granicznych bez konieczności uzyskania wcześniejszej promesy. Niezbędne jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Zmiana ta nie oznacza zniesienia obowiązku
wizowego, lecz wprowadzenie ułatwienia polegającego na możliwości uzyskania pieczęci zezwalającej na wjazd do ZEA na
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Oferta 3

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Emiraty Arabskie
Abu Dhabi Khalidiya Palace Rayhaan  Kraków 17.07.2022

24.07.2022 4929 PLN 9858 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 4929.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 4929.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Kraków do Abu Dhabi dnia 17.07.2022 godz. 12:05 - 19:55
Powrót: Wylot z Abu Dhabi do Kraków dnia 24.07.2022 godz. 20:30 - 23:59
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Abu Zabi
Zakwaterowanie: standard classic balcony Odległość od plaży: 69 m

5 Zjednoczone Emiraty Arabskie/Abu Dhabi 
Kategoryzacja hotelu: 
Kat. EximTours 5* Kat. lokalna 5* 
Położenie: 
- Abu Dhabi - przy plaży - ok. 100 m do najbliższych sklepów, barów, restauracji - ok. 800 m do supermarketu   - ok. 4 km do centrum kulturowego Abu Dhabi - ok. 10 km do Wielkiego Meczetu Szejka Zayeda
- ok. 15 km do oddziału Muzeum Luwr w Abu Dhabi - ok. 35 km do lotniska  w Abu Dhabi - ok. 40 km do Parku Rozrywki Ferrari World - ok. 150 km do centrum Dubaju 
Plaża: 
- piaszczysta, prywatna - leżaki i parasole   
Pokoje: 
Pokoje Classic - ok. 45 m2   - klimatyzacja - TV-SAT, telefon - Internet Wi-Fi ,sejf, minibar (płatny wg. spożycia) - zestaw do parzenia kawy i herbaty - szlafrok, kapcie - łazienka (wanna/prysznic, WC, 
suszarka do włosów) - pokoje z balkonem za opłatą Pokoje Classic Plus - ok. 50 m2   - pokoje posiadają z balkonem z widokiem na Morze Arabskie - wyposażone podobnie jak w pokojach classic Pokoje
Premium - ok. 55 m2   - dodatkowo aneks kuchenny - optycznie wydzielona część wypoczynkowa - zlokalizowane na 10 piętrze i powyżej - wyposażone podobnie jak pokoje classic Pokoje Premium Plus - ok.
60 m2   - dodatkowo posiadają balkon z widokiem na morze - wyposażone podobnie jak pokoje premium Pokoje Suite - ok. 65 m2   - pokój dzienny i sypialnia - wyposażone podobnie jak pokoje classic   
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatnie: - basen zewnętrzny, podgrzewany - leżaki i parasole przy basenie - siłownia/sala fitnes - 2 korty tenisowe (wypożyczenie sprzętu - dodatkowo płatne) - 2 korty do squasha (wypożyczenie sprzętu
- dodatkowo płatne) - sauna, łaźnia, jacuzzi   Płatne: - masaże i zabiegi w Spa - sporty wodne na plaży (zewnętrzna firma) 
Dla dzieci: 
- basen dla dzieci - miniklub - plac zabaw 
Wyżywienie: 
Bed&Brekfast (BB) - śniadanie w formie bufetu Half Board (HB) - śniadanie, kolacja. Napoje do kolacji dodatkowo płatne. Full Board (FB) - śniadanie,  obiad, kolacja. Napoje do obiadu i  kolacji dodatkowo
płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata. Lokalne napoje bezalkoholowe  dostępne bezpłatnie w godzinach i barach wyznaczonych przez
hotel.   
Restauracje i bary: 
- restauracja główna - dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa - restauracje a'la carte (płatna) - kuchnia orientalna - pool bar, kawiarnia 
Dodatkowe informacje: 
- 1 budynek - 21 pięter - 433 pokoje - recepcja - lobby - sale konferencyjne - parking (płatny) - pralnia (płatna) - sklep z pamiątkami - wypożyczalnia samochodów - punkt wymiany walut - salon urody, fryzjer
- akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express h�ps://www.rotana.com/rayhaanhotelandresorts/unitedarabemirates/abudhabi/khalidiyapalacerayhaanbyrotana   
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Przeloty & Bagaż: 
Loty odbywają się samolotami rejsowymi: - na trasie Katowice (KTW) - Abu Dhabi (AUH) - Katowice (KTW) liniami Wizz Air, na pokładzie samolotu dostępny jest płatny catering. Cena zawiera bagaż
podręczny (40x30x20). Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość
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dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  540 PLN ( wyloty do 05.05) / 490 PLN ( wyloty od 06.05 - 14.06 i od 17.09-31.10) - 32 kg -  630 PLN ( wyloty do 05.05) / 575 PLN ( wyloty od 06.05 -
14.06 i od 17.09-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa - na trasie Kraków (KRK) - Abu Dhabi (AUH) - Kraków (KRK)
liniami Wizz Air, na pokładzie samolotu dostępny jest płatny catering. Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20). Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG -
120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  400 PLN - 32 kg -  540 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już
po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa 
opis kraju: 
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIEZjednoczone Emiraty Arabskie to miejsce, które zachwyca swym rozmachem i bogactwem, onieśmiela monumentalnymi, nowoczesnymi budynkami i przyciąga
orientalnym klimatem. Tętniące życiem miasta i zadbane plaże kontrastują z surowością piasków pustyni, tworząc niezwykły, baśniowy krajobraz.Zjednoczone Emiraty Arabskie to państwo leżące na
północno-wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego, obmywane przez dwie zatoki akwenu Morza Arabskiego: Zatokę Perską i Omańską. Ten arabski kraj sąsiadujący z Omanem i Arabią Saudyjską może się
pochwalić ponad 700-kilometrową linią brzegową. Przybrzeżne wody zachwycają bogactwem urokliwych wysepek oraz baśniową podwodną fauną i florą. Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały w wyniku
zjednoczenia w 1971 roku sześciu państw: Abu Zabi, Dubaju, Szardży, Adżmanu, Umm al-Kajwajnu, Ras al-Chajmy i Fudżajry, które od tego momentu stały się emiratami. Niesamowicie prężny rozwój kraju
trwa nieustannie od połowy XX wieku, kiedy to na jego terenie odkryto ogromne złoża ropy na�owej.ZEA to symbol niewyobrażalnego luksusu jego wizytówkami są sięgające nieba szklane budynki,
ogromne centra handlowe, nowoczesne hotele oraz piękne i niezwykle zadbane plaże. Bardzo ciekawe pod względem estetycznym są sztuczne wyspy, przybierające niecodzienne kształty. Przykładem są
Wyspy Palmowe zespół trzech największych sztucznych wysp na świecie. Jednym z głównych atutów tego regionu są piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do wody. Najatrakcyjniejsze odcinki wybrzeża
to: Saadiyat oraz Corniche, a także Kite Beach, Park Al Mamzar i Marina Beach.Stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest onieśmielające Abu Dhabi - miejsce styku nowoczesności z lokalnym folklorem
i tradycjami. To właśnie tutaj można podziwiać majestatyczne zabytki i budowle kultury islamskiej w sąsiedztwie licznych, imponujących drapaczy chmur.Kultura i zwyczajeZjednoczone Emiraty Arabskie są
państwem wielonarodowościowym. Ocenia się, że rdzenni obywatele tego kraju stanowią jedynie niewiele ponad 20 % całej populacji. Największymi mniejszościami narodowymi są imigranci z Egiptu,
Jordanii, Jemenu, Libanu, Syrii, Pakistanu oraz Indii. Pod względem kultury i zwyczajów jest to miejsce niezwykle różnorodne i pod wieloma względami unikatowe.Zdecydowana większość mieszkańców ZEA
(niemal 80 %) to wyznawcy islamu. Najliczniejszą mniejszością religijną są chrześcijanie (katolicy, prawosławni i protestanci). Teren Emiratów zamieszkuje również duży odsetek wyznawców buddyzmu i
hinduizmu. Mimo dużego zróżnicowania religijnego i poszanowania dla innych wierzeń Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwem muzułmańskim, a zasady Koranu są tutaj ściśle przestrzegane. Na
terenie całego kraju sprzedaż alkoholu jest dozwolona jedynie w jednej miejscowości Umm al-Kuwajn.Językiem urzędowym w ZEA jest język arabski. Oprócz tego w wielu miejscowościach bez problemu
można porozumieć się po angielsku czy persku. W stałym użyciu są również języki z grupy indoaryjskiej, takie jak urdu oraz hindi.Kobieta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinna ubierać się
konserwatywnie, co tyczy się również turystek. Należy pamiętać, że ZEA to kraj muzułmański, dlatego odpowiednia odzież stanowi również wyraz szacunku dla jego rodowitych mieszkańców. Kultura w
Zjednoczonych Emiratach Arabskich wymaga także odpowiedniego stroju w meczetach powinien on zakrywać nogi oraz ramiona. KuchniaKosztowanie kuchni arabskiej to niezapomniana podróż po
różnorodnych, orientalnych smakach, będących mieszanką wpływów z niemal wszystkich krajów Bliskiego Wschodu. Podstawą większości dań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są świeże warzywa i
owoce, aromatyczne zioła i przyprawy, a niekiedy również sery, ryż lub ryby. Potrawy mięsne podawane są dosyć rzadko, najpopularniejsze mięsa to jagnięcina, baranina oraz mięso wielbłądzie. Emiratczycy
najczęściej wybierają posiłki kuchni arabskiej, takie jak: sałatka tabbuleh na bazie kaszy kuskus i pomidorów, roladki z baraniny zwane ko�ami oraz pasta hummus. Ciekawymi pozycjami są również: ryż z
dodatkiem orzechów i rodzynek (często wybierany na pierwszy posiłek dnia), chassif, czyli ryba suszona na słońcu czy mięsny mensaf. Sekretem niezwykłego smaku i aromatu tutejszych potraw są
orientalne przyprawy, takie jak: kardamon, goździk, imbir, szafran czy cynamon.Dla aktywnychZjednoczone Emiraty Arabskie to szerokie wybrzeża pełne zadbanych plaż o miękkim, białym piasku i łagodnym
zejściu do krystalicznie czystej wody. Są to idealne warunki do uprawiania wszelkich sportów wodnych, np. kitesurfingu, windsurfingu, nurkowania i snorkelingu. Podwodne przestrzenie kryją niezwykłe
bogactwo różnorodnych gatunków podwodnej fauny i flory najciekawszymi okazami w tym regionie są rekiny wielorybie, żółwie, skrzydlice, mureny oraz węże morskie. Wspaniałą rozrywką dla całej rodziny
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie wycieczka do jednego z licznych aquaparków bądź parków rozrywki, takich jak Wild Wadi Water Park, Yas Water World, Aquaventure oraz Ice Land Water
Park.Co warto kupić?Jedną z najpopularniejszych pamiątek są szklane miniatury odwzorowujące popularne monumentalne budynki leżące na terenie kraju, np. Burj Dubai czy Burh Al Arab. Lokalne
przyprawy, nietuzinkowe perfumy i aromatyczna kawa pozwolą przenieść odrobinę orientalnego charakteru do naszego domu i na długo zapamiętać niezwykłe wakacje w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Warto również skusić się na piękne, barwne chusty lub złotą biżuterię wyrabianą przez lokalnych rzemieślników.PogodaZjednoczone Emiraty Arabskie to kraj wiecznego słońca, w którym
temperatura w ciągu dnia nigdy nie spada poniżej 20, a niebo jest niemal zawsze bezchmurne. Od maja do września temperatura powietrza przekracza 40. Zatem kiedy najlepiej jechać do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich? Wakacje najlepiej zaplanować między listopadem a marcem, wtedy temperatury są najprzyjemniejsze, a woda jest tak samo ciepła jak powietrze, co pozwala na komfortowe
kąpiele.Przydatne zwrotyTak - ajłaNie - laDzień dobry - sabah alhejr, odpowiedź: sabah anur Do widzenia - masalama Przepraszam - ana esif (do mężczyzny), ana esfa (do kobiety)Przepraszam (zadając
pytanie) - leusamacht (do mężczyzny), leusamach� (do kobiety) Proszę - i�addal (do mężczyzny), i�addali (do kobiety) Dziękuję - szukran. Dlaczego Zjednoczone Emiraty Arabskie?Zjednoczone Emiraty
Arabskie to miejsce pełne kontrastów - nowoczesności i tradycji, surowych, pustynnych krajobrazów i pełnych życia nadmorskich oaz oraz niespotykanej fuzji kulturalnej państw kontynentu azjatyckiego.
Wakacje w Abu Dabhi, Dubaju, Fujairah czy Ras al Khaimah gwarantują perfekcyjną pogodę i udany wypoczynek. Kurorty turystyczne nad Zatoką Perską to idealny cel wakacyjny zarówno dla wielbicieli
słodkiego lenistwa i kąpieli słonecznych, jak i aktywnego wypoczynku. Na stronie Exim Tours każdego dnia pojawiają się ciekawe oferty wyjazdów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w bardzo
atrakcyjnych cenach. Wśród niezwykle bogatej oferty bez problemu znajdziemy hotele o różnorodnym standardzie - zarówno te ekonomiczne, jak i najbardziej ekskluzywne. W praktycznie każdym ośrodku
można się cieszyć licznymi udogodnieniami, takimi jak: restauracje, SPA, baseny czy siłownie. W cenie wyjazdu znajduje się również dostęp do sieci wi-fi oraz wyżywienie w wybranym pakiecie. Najbardziej
atrakcyjne propozycje urlopu pojawiają się z dużym wyprzedzeniem - warto skorzystać z przedsezonowych promocji i cieszyć się niezapomnianymi wakacjami w najlepszej cenie.Informacje
praktyczneWymagane dokumenty: Obywatele polscy, niezależnie od celu przyjazdu, podlegają obowiązkowi wizowemu. Od 22 marca 2014 r. obywatele polscy otrzymują wizy wjazdowe na przejściach
granicznych bez konieczności uzyskania wcześniejszej promesy. Niezbędne jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Zmiana ta nie oznacza zniesienia obowiązku
wizowego, lecz wprowadzenie ułatwienia polegającego na możliwości uzyskania pieczęci zezwalającej na wjazd do ZEA na

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


