Seniori DUBAI - Emiratele Arabe Unite
Plecari 2016 - 2017:
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Emiratele Arabe Unite se situeaza de-a lungul golfului Persic, fiind o federatie compusa din sapte emirate: Abu Dhabi,
Dubai, Ajman, Sharjah, Fujairah, Ras al Khaima si Umm al Quwain. Fiecare emirat are propriul sau monarh numit seic, iar
unul dintre monarhi este ales ca presedinte al federatiei. Abu Dhabi este cel mai mare din cele 7 emirate si este in acelasi timp
si capitala tarii, iar focusul sau este pe exportul de petrol si comert. Dubai este orientat spre turism, dar este si un centru
important pentru afaceri, este cosmopolit, modern, cu multe cladiri impresionante (inclusiv Burj Khalifa – cea mai inalta
cladire din lume). Ajman este un emirat mai mic situat la o scurta distanta de Dubai (aproximativ 25 km) si este o buna baza
pentru explorarea emiratelor Dubai si Abu Dhabi.
Cu zile insorite pe tot parcursul anului, cu un desert interesant, plaje frumoase cu nisip, cele mai mari si mai multe
malluri din lume, Dubai atrage anual milioane de vizitatori din lumea intreaga. Serviciile si infrastructura din Dubai sunt la cele
mai inalte standarde si fac din orice vacanta o experienta placuta. Climatul emiratelor este ideal pentru turism, cu multe zile
insorite si temperaturi placute in perioada octombrie – martie, cu precipitatii foarte reduse. Moneda locala este dirhamul.
EXCURSIE INCLUSA IN PRET: TURUL ORASULUI DUBAI (durata aproximativa: 4 ore)
Vom avea ocazia sa surprindem atmosfera plina de farmec a Dubaiului, vechi si modern, in acelasi timp, parcurgand cele mai
importante obiective: zona Deira unde se afla bazarul de mirodenii, de textile si bazarul de aur, muzeul Dubai, hotelul de 7
stele Burj al Arab, muzeul Dubai, insula artificiala Jumeirah Palm cu hotelul Atlantis the Palm.
HOTEL RAMADA BEACH AJMAN 4* - emiratul AJMAN

Descriere: situat langa malul marii, hotelul Ramada Ajman este alegerea ideala pentru un sejur elegant si confortabil.
Localizare: hotelul este situat in emiratul Ajman, la 25 km de emiratul Dubai. Peste strada se afla marea si plaja cu nisip. Aeroportul
Dubai – Al Maktoum este situat la 85 km distanta de hotel. In apropierea hotelului se gasesc restaurante, fast food-uri, magazine.
Dotari camere standard: camerele standard (25 m2) ofera vedere spre oras si sunt echipate cu: baie cu uscator de par, aer
conditionat, seif, TV satelit, facilitati pentru preparare ceai si cafea.
Facilitati hotel: restaurant, piscina acoperita, sala de gimnastica, plaja privata cu sezlonguri si umbrelute.
Plaja: cu nisip fin este situata in fata hotelului.
Website: http://ramadabeachajman.com/

Plecari
05.11, 19.11, 26.11, 03.12,
10.12, 07.01, 21.01, 28.01
18.02, 25.02, 04.03

EURO/ persoana/ pachet
Loc in camera Dubla standard
Camera Single

598 Euro
608 Euro

898 Euro
908 Euro

PRETURILE INCLUD:
- transport cu avionul, zbor direct Bucuresti – Dubai – Bucuresti cu compania WIZZAIR;
- 1 bagaj de cala (max 23 kg/ persoana, o singura piesa)
- 1 bagaj de mana (max 10 kg/ persoana, o singura piesa)
- transfer aeroport – hotel – aeroport;
- tur de oras in Dubai de ½ de zi (aprox 4 ore)
- 7 nopti cazare la hotel Ramada Beach Ajman 4* in camera dubla standard;
- demipensiune: mic dejun si cina
- asistenta turistica in limba romana
PRETURILE NU INCLUD:
taxele de aeroport: 140 EUR/persoana (pot suferi modificari); asigurarea medicala; asigurarea storno (optionala), cateringul
in timpul zborului, alte servicii decat cele mentionate ca fiind incluse.
De aceasta oferta pot beneficia SENIORII (persoane cu varsta peste 55 de ani). Persoanele cu varsta sub 55 ani
(care nu sunt insotite de cel putin un senior in camera) se pot inscrie contra unui supliment de 40 euro/persoana/sejur.
ORAR INFORMATIV DE ZBOR (ore locale):
Bucuresti 13:05 – Dubai Al Makhtoum 19:50 / Dubai Al Makhtoum 20:25 – Bucuresti 23:55
Precizari zbor compania Wizzair
- Check in-ul se face la aeroport si este gratuit.
- Bagajul de cala (23 kg/ persoana) este inclus. Este acceptat 1 singur bagaj de cala cu o greutate maxima de 23 kg/persoana
si 1 singur bagaj de mana cu o greutate maxima de 10 kg/ persoana (acesta trebuie sa se incadreze in dimensiunile standard
impuse de compania aeriana: 56x45x25 cm).
Conditii de calatorie si documente necesare pentru calatoria in Emiratele Arabe Unite:
- Se poate calatori in Dubai cu pasaport simplu electronic (valabil 5 ani) sau pasaport turistic de tip vechi (valabil 10 ani).
- Pasapoartele trebuie sa fie valabile cel putin 6 luni de la data intoarcerii in tara. In momentul in care faceti rezervari pe
Dubai, va rugam sa verificati valabilitatea pasapoartelor
- NU se poate calatori in Dubai cu pasaport temporar (valabil 1 an)
- Turistii care calatoresc in Dubai cu pasaport diplomatic trebuie sa obtina viza de la Consulatul UAE din Bucuresti.
EXCURSII OPTIONALE (propuneri informative):
JEEP SAFARI LA APUS DE SOARE
Nicio vacanta in Dubai nu este completa fara o vizita in inima desertului Arabiei. Admirand frumusetea dunelor de nisip la apus
de soare, bucurandu-va de ospitalitatea beduinilor, de o plimbare pe camile, de misterul desenelor pe piele, cu hena si nu in
ultimul rand de o cina traditionala (inclusa in pret), veti petrece o seara de neuitat. Safari se va efectua in masini marca
Toyota sau similar, capacitate 6 persoane + 1 sofer / masina.
BURJ KHALIFA
Participand la aceasta excursie, veti avea ocazia sa urcati in cea mai inalta cladire din lume - Burj Khalifa, pentru a surprinde
imaginea panoramica asupra orasului. De la nivelul 124 a celei mai inalte cladiri din lume veti privi lumea dintr-o alta
perspectiva si veti putea aprecia aceasta minune inginereasca si arhitecturala la adevarata ei valoare! Sunt incluse
transferurile de la hoteluri la Burj Khalifa si retur.
MIRACLE GARDEN & BUTTERFLY GARDEN
Dubai Miracle Garden este o gradina cu flori, un proiect lansat in 2013, de ziua indragostitilor. Gradina se intinde pe o
suprafata de 72.000 mp si este cea mai mare gradina cu plante naturale din lume, cu 109 milioane de flori plantate. Gradina
fluturilor (butterfly garden) este situata langa Miracle Garden si este cea mai mare gradina cu fluturi din lume. Atractia este
alcatuita din noua domuri de 2600 mp si un muzeu al fluturilor.
CROAZIERA CU CINA LA DUBAI MARINA
Pentru una din serile in Emirate, va propunem o croaziera pe o ambarcatiune traditionala (DHOW CRUISE) in zona Marina,
zona moderna a orasului. Croaziera este un mod romantic de a petrece o seara speciala la bordul unui dhow, ambarcatiune
frumos si traditional decorata, pe apele Golfului Dubai. Simboluri ale orasului stralucesc sub cerul luminat de luna. Sunt
momentele din zi in care arhitectura trecutului si prezentului apare in toata splendoarea sa.
ABU DHABI
Abu Dhabi, capitala E.A.U. este considerat unul dintre cele mai moderne orase ale lumii. Distanta de cca 190 km va fi parcursa
in cca doua ore. Sunt incluse opriri la urmatoarele atractii din Abu Dhabi: moscheea Sheikh Zaied realizata din marmura alba
si construita in cinstea seicului sub a carui conducere s-au unit cele sapte emirate in anul 1971. De asemenea, ne vom opri in
apropiere de hotelul Emirates Palace si a palatului seicului, precum si la Ferrari World. Intoarcere in Ajman.
CONDITII FINANCIARE:
TERMENE DE PLATA:

40% din pretul pachetului turistic la inscriere;

60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;

Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 20 zile
inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral.
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:

20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face de la data inscrierii pana cu 45 zile inaintea plecarii;

30% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 44 zile - 30 zile inaintea plecarii;

80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 22 zile inaintea plecarii;

100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu 21 sau mai putine zile inaintea plecarii
IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate de
anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care
acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei.
OBSERVATII SI CONDITII DE PARTICIPARE:
- Oferta este valabila pentru un grup minim de 15 persoane pentru fiecare plecare.
- Agentia nu este raspunzatoare pentru modificarile orarului de zbor sau pentru intarzieri, acestea fiind in responsabilitatea companiei
aeriene si a autoritatilor aeroportuare.
- In situatia in care turistul achizitioneaza bilete de avion pe zboruri interne iar acestea nu mai corespund noului orar de zbor al cursei
internationale, agentia nu are obligatia de a suporta eventualele diferente de pret ocazionate de reemiterea biletelor pe cursa interna;
- Agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este schimbata de compania
aeriana.
- Politica de prealocare a locurilor in avion depinde de fiecare companie aeriana; la cerere, se pot furniza informatii suplimentare cu
privire la acest aspect;
- Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii
nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
- Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de autoritatile de resort din UAE, conform standardelor locale. Aceste
standarde sunt diferite de cele din Romania.
- Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se
rezolva de catre turist direct la receptia hotelului.
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare sau un depozit pentru eventuale
cheltuieli pe durata sejurului (minibar/frigider, seif, prosoape la piscina, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa
va informeze cu exactitate asupra lor.
- Ora locala din Dubai este ora locala a Romaniei + 1 ora cu exceptia perioadei de iarna (de la sfarsitul lunii OCT pana la sfarsitul lunii
MARTIE) cand ora locala din Dubai este ora locala a Romaniei + 2 ore. Diferenta de fus orar revine la o singura ora dupa trecerea la
ora de vara in Romania.
- Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza in numele si
pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor ce pot fi achiziti onate de la
receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va
duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid local. Excursiile se organizeaza pentru un grup m inim de 20
persoane.
- Preturile pachetelor sunt exprimate in EURO/persoana si sunt calculate pe baza paritatii euro/dolar din luna iulie 2016 – in situatia in
care paritatea se schimba in favoarea dolarului, preturile vor fi majorate corespunzator.
- Copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul parental al ambilor
parinti sau al celui care nu-i insoteste (dupa caz), obtinut la notariat; daca adultul insotitor nu este unul dintre parinti, acesta trebuie
sa aiba asupra sa si cazier judiciar (detalii pe www.politiadefrontiera.ro)
- Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i
permite sa paraseasca teritoriul propriu.
- Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

