
  

 

Circuit DUBAI si EMIRATELE ARABE UNITE 7 zile Avion 
7 zile / 6 nopti 

Oferta speciala - tarif de la 379 Euro + taxe de aeroport** 
Dubai - Fujairah - Sharjah - Ajman - Ras al Khaimah  

 

Ziua 1. BUCUREȘTI - DUBAI  

Intalnire cu reprezentantul agentiei in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare pe zborul spre Dubai. Sosire in Dubai, 

urmat de transfer la hotelul Hilton Garden Inn Al Muraqabat 4*/ similar, hotel unde vom avea 4 nopti de cazare. 
 

Ziua 2. DUBAI (tur de oras in zona traditionala) - SAFARI IN DESERT CU CINA INCLUSA 

Mic dejun. Prima vizita in Dubai o vom face in partea traditionala, oras ce impresioneaza cu mixul dintre vechi si modern. O zona 

nascuta, la propriu, din desert, este in zilele noastre una dintre cele mai impresionante locatii din lume. Ajungem in cariterul Bastakia, 

pentru a admira celebrele case cu turn, acesta fiind considerat stramosul aerului conditionat, pentru faptul ca prin acele turnuri era 

captat vantul, ce astfel, racorea casa. Ne continuam traseul spre Muzeul din Dubai, ce prezinta foarte bine atat trecutul, cat si felul in 

care s-a dezvoltat orasul. Traversam apoi Dubai Creek cu un vas traditional, denumit “abra”, spre partea noua a orasului. In a doua 

jumatate a zilei, va propunem (optional) sa participati la Safari in desert cu cina inclusa. Pornim din Dubai cu masini de teren 4x4 prin 

dunele de nisip ale Emiratelor Arabe Unite. Odata ajunsi in tabara beduinilor, ne vom putea plimba cu camila, ne vom bucura de 

apusul in desert iar apoi servim cina cu barbeque si spectacol live cu belly dancer. Retur in Dubai si cazare la acelasi hotel. 
 

Ziua 3. DUBAI (tur de oras in zona moderna) - BURJ KHALIFA 

Mic dejun. Dupa ce am descoperit zona veche, astazi va propunem sa vizitam zona moderna din impresionantul oras. Incepem ziua in 

Dubai Marina, superb construit pe malul Golfului Persic, urmand ca in apropiere sa ajungem langa unul din reperele orasului  - Burj 

Al Arab, considerat drept unul din cele mai fotografiate hoteluri, si totodata cel mai luxos hotel din lume. Continuam spre cea “de-a 

opta minune a lumii”,  Palm Jumeirah, celebra insula artificiala in forma de palmier. Vom merge pe “ramurile” palmierului si vom 

vedea cele mai frumoase vile si hoteluri, alaturi de Atlantis The Palm. Ne intoarcem in centrul orasului si ajungem la Dubai Mall, 

unde se afla si Burj Khalifa, cea mai inalta cladire in lume – 828 metri! Optional, putem urca pana la etajul 124 al cladirii de unde 

vom admira orasul la 360 de grade. Cazare la acelasi hotel din Dubai. 
 

Ziua 4. FUJAIRAH (sau ABU DHABI*) - CROAZIERA CU CINA FESTIVA DHOW CRUISE MARINA 

Mic dejun. Timp liber in Dubai sau excursie optionala in Emiratul Fujairah. Pe traseu ne vom bucura de privelistea oferita de Muntii 

Hajar si de tarmurile Oceanului Indian. Odata ajunsi in Fujairah, vizitam celebra Piata de Vineri, denumita astfel pentru ca in trecut 

aceasta se organiza doar vinerea. Cu timpul, devenind din ce in mai cunoscuta a ajuns sa se organizeze zilnic, dar numele a ramas 

neschimbat. Langa oras vizitam satul traditional Dibba si fortul Al Bithna, cunoscut pentru bataliile duse aici in secolul al XVIII-lea. 

Continuam spre Moscheea Al Badiyah, considerata cea mai veche moschee din emirat. La finalul vizitei in Fujairah, timp liber pentru 

plaja si baie. Ne intoarcem in Dubai, iar pentru seara va propunem (optional) o Croaziera cu cina in Dubai Marina. Ne asteapta o seara 

cu adevarat spectaculoasa si romantica, la bordul unui dhow (vas arabesc). Ne vom bucura de un bufet cu mancare traditionala si 

extrem de gustoasa in timp ce admiram orasul atat de frumos luminat pe timp de noapte. Briza marii va completa tabloul si il va face 

perfect! Ne intoarcem la acelasi hotel din Dubai. 

*In contextul pandemiei Covid-19, in Abu Dhabi nu se poate intra in scop turistic. Daca la momentul desfasurarii circuitului nu 

va mai exista aceasta restrictie, vizita de Fujairah va putea fi inlocuita cu cea de Abu Dhabi. 
 

Ziua 5. SHARJAH - AJMAN - RAS AL KHAIMAH 

Mic dejun. Check-out, urmat de drumul spre Emiratul Sharjah, capitala culturala si cel de-al treilea emirat ca marime. Vom vizita cele 

mai frumoase obiective din oras, printre care amintim Moscheea Al Noor si Moscheea Regelui Faisal. Continuam spre Blue Souq si 

spre Muzeul Civilizatiei Islamice din Sharjah. Ajungem apoi in piata de covoare si produse din piele. Al doilea emirat al zilei este 

Ajman, cel mai mic dintre emirate, si locul unde vom vizita Fortul Ajman. Spre seara ajungem in Ras al Khaimah, orasul unde vom 

petrece ultimele 2 nopti de cazare la Hotel Double Tree by Hilton Marjan Island 5* /similar.  
 

Ziua 6. RAS AL KHAIMAH - timp liber 

Mic dejun. Timp liber pentru plaja si baie in apele Golfului Persic. Optional, puteti participa la excursiile care se pot efectua impreuna 

cu ghidul local. Cazare la acelasi hotel din Ras al Khaimah. 
 

Ziua 7. DUBAI - BUCURESTI 

Mic dejun (la hotel sau la pachet, in functie de orarul de zbor). Transfer spre aeroport si zborul de retur spre Bucuresti.  
 

2021 - DATE  

de PLECARE 

Loc in camera 

DBL/ TPL 
Suplim. SGL 

COPIL 

0 – 1.99 ani 

COPIL 

2 - 12 ani 

31.08 379 € 199 € 100 € 379 € 

14.09 399 € 199 € 100 € 399 € 

28.09 429 € 299 € 100 € 429 € 

12.10 459 € 299 € 100 € 459 € 

26.10 499 € 299 € 100 € 499 € 

09.11 549 € 299 € 100 € 549 € 

23.11, 07.12 599 € 299 € 100 € 599 € 
 

 

 



  

 

 
 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Zbor Bucuresti - Dubai si retur, cu compania 

FlyDubai, bagaj de mana 7 kg + bagaj de cala 20 kg 

inclus 

- Transport cu autocar local modern, cu A/C, pe durata 

circuitului 

- Ghid local licentiat, vorbitor de limba romana 

- 6 cazari cu mic dejun in hoteluri 4-5* (4 nopti in 

Dubai si 2 nopti in Ras al Khaimah) 

- Asigurare medicala + storno 

- Pachet de excursii optionale (Safari in desert cu cina, Fujairah/ 

Abu Dhabi, urcarea in Burj Khalifa) = 169 euro/pers 

- Pachet de cine (la hotel in zilele 3,5,6 + Croaziera cu cina 

Dhow Cruise in ziua 4) = 149 euro/pers 

- Taxa de oras Dubai, 15 dirhami/noapte/camera, se achita la 

hotel 

** Taxe Aeroport + transfer Aeroport-Hotel-Aeroport 195 € 
 
 

OFERTA SAFE PRICE (TARIF STANDARD):    
Pentru achitarea unui avans de 30% din TARIFUL STANDARD la inscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte de plecare. In 

situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, se aplica 

pragurile de penalizare conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv:  

a) 25 Euro/persoana-taxa de serviciu, dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu pana la 60 de zile inainte de plecare/intrare). 

b) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (in intervalul 59-30 de zile 

inainte de plecare/intrare). 

c) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare. 

d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15-0 zile inainte de plecare/intrare. 

In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului 

de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher - anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, 

pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs 

Hello Holidays. Turistul poate solicita restituirea contravalorii sumelor inscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu in 

cuantum de 25 euro/persoana. Taxa de serviciu va fi retinuta din totalul sumei inscrise pe voucher si turistului i se va restitui diferenta. 
 

Grup minim 20 persoane 

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar.  
 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
 

Orasul  Locul de intalnire  Tarif/pers. 

€/sens 

 Orasul  Locul de intalnire  Tarif/pers. 

€/sens 

BOTOSANI Rompetrol Cal. Nationala 35 €/sens  DEVA Mc Donald’s Gara 22 € /sens 

SUCEAVA Parcare Hotel Bucovina 35 €/sens  SEBES ROMPETROL Lancram 18 € /sens 

IASI Autogara Codreanu 30 €/sens  SIBIU MOL Selimbar 14 €/sens 

P. NEAMT Parcare Hotel Central 28 €/sens  BRASOV   PETROM Calea Bucuresti 14 €/sens 

ROMAN Gara 28 €/sens  CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92 10 €/sens 

BACAU Parcare Stadion Municipal 20 €/sens  PLOIESTI Petrom - Metro 8 € /sens 

FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 12 €/sens  TG. JIU Gara 20 €/sens 

RM. SARAT Fostul Restaurant Turist 12 €/sens  CRAIOVA   Autogara Nord 14 €/sens 

BUZAU Mc Donald’s Unirea 10 €/sens  SLATINA Rompetrol Str. Pitesti 110-112 12 €/sens 

URZICENI Lukoil E85 – DN 1D 10 €/sens  PITESTI Mc Donald’s Gara 8 €/sens 

GALATI Mc Donald’s 10 €/sens  RM. VALCEA Sala Sporturilor 11 €/sens 

BRAILA      Parcare Hotel Traian 10 €/sens  CONSTANTA  Kaufland Bd.I.C.Bratianu 14 €/sens 
 

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de linie. 

Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat (minim 2 pers.) cu autoturism, microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se 

prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de trafic. 

Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia pentru a te informa 

privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta 

turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au inscris 

cu minim 15 zile inainte de data plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport 

utilizate.  

 

Observatii / Conditii de calatorie: 

- Pentru călătorie este necesar paşaportul simplu electronic, valabil cel putin 6 luni de la data întoarcerii în ţară. Toti copiii au nevoie de pasaport.  

- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul scris al 

ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care insoteste minorul 

este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat. Informatii suplimentare pe 

www.politiadefrontiera.ro. 

- Persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a certificatului de nastere al copiilor (este 

posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite). 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. 

- Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deteriorare a elementelor de siguranta. 

- Autoritatile de frontiera isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 

credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii. 

- Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program. Pentru explicatiile la 

obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 

http://www.politiadefrontiera.ro/


  

 

- 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 achizitionate 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. 

- Bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala si nu sunt obligatorii. 

- Asezarea turistilor in autocar se va face incepand cu bancheta a patra, in ordinea inscrierilor. Pentru primele 3 banchete, se va achita supliment de 

5% din tariful standard al pachetului. 

- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca turul 

de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  

- Agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este schimbata de compania aeriana 

- Agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor; 

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; daca circuitul se anuleaza din 

cauza neintrunirii grupului minim, agentia nu este obligata sa suporte costul respectivelor bilete de avion. 

- 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 sa a obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite apar, 

turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente. 

- Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa completeze partajul. 

Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 

- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” in dreptul 

denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 

- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de standardele din 

Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri legate de 

amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie. 

- Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimentare 

ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii. 

- In situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita localizare, meniu special, acestea 

vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate decat in masura posibilitatilor de la fata locului. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar /frigider, seif, aer conditionat, etc); in momentul 

sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

- In ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica fara bani cash (cash free). Astfel, este posibil ca unii prestatori sa nu mai 

incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii. 

- Acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa. 

- In derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de securitate, schimbări 

de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea 

situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 

- Avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la data plecarii, independent de vointa 

agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, restrictii de vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena si 

control al starii de sanitate, formalitati vamale). 

- Nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie; 
 
 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de plecare, in cazul 
anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute! 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 

 

 

 

 

 

 

 


