Dubai – möte mellan modernt och traditionellt

Pris per person: euro 25.00 (vuxen)
euro 15.00 (barn)

Kryssning med middag – en oförglömlig kväll
Dubai delas av ett vattendrag – Dubai Creek – som flyter 13
km in i öknen. Längs sjösidan kan man beundra den gamla
staden i Bur Dubai som kallas Bastakia med sina vackert
upplysta historiska byggnader. Vi ser också den myllrande
del so kallas Shindagha. Vi startar från pulsens Deira och
under den två timmar långa turen ser vi Dubai som vi aldrig
upplevt det förr med dess glittrande skyline. Under turen
serveras middagsbuffé. Boka dina platser i god tid till denna
omåttligt populära tur på vattnet.

Pris per person: euro 55 (vuxen)
euro 40 (barn)
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Citymax Hotels-Bur Dubai
is located centrally with
convenient access to the
city’s business district and
top tourist attractions.

Sunflower Tours - All rights reserved

Dubai erbjuder en spännande kombination av den
moderna storstadens puls och den traditionella handeln
men kryddor, guld och tyger i basarerna. Under eftermiddagen besöker vi Dubai museum där vi får ta del av stadens
historik och växt. Handeln med traditionella varaor i
basarerna i Bur Dubai har varit oförändrad i ett sekel och här
tar vi en s k ”abra”, taxibåt, över Dubai creek och besöker
krydd- och guldmarknaden. Vi forstätter vägen förbi Hotel
Burj Al Arab och beundrar de venetianska kanalerna i
Madinat Jumeirah. En tur ut på den världsberömda Palmen
ger en uppfattning om den enorma expansion som staden
genomgått på senare år. När solnedgången närmar sig
beger vi oss till världens högsta byggnad, Burj Khalifa, och
vid dess fot får vi uppleva världens största och mest
spektakulära vattenshow. Efter showen kan vi välja att
återvända till hotellet eller stanna för strosa runt i världens
största galleria – The Dubai Mall. Gallerian erbjuder över
1000 affärer och över 100 restauranger och caféer.

Östkusten – smak av landsbygd

Ökensafari – öknens stillhet

Abu Dhabi – spännande huvudstad

Detta blir en minnesvärd kväll i
öknen som vi startar med
ökenkörning i våra luxuösa
fyrhjulsdrivna bilar. Färden går
över 250 m höga sanddynor i
Empty Quarter, den tredje
största öknen i världen.
Oförglömlig är solnedgången
över oändliga sanddynor och
kameler i fjärran. Vid ankomsten
till vårt ökenläger välkomnas vi
med en kopp arabiskt kaffe och
kvällen fortsätter med
spännande kamelritt. Vid
lägerplatsen kan vi pröva
traditionella klädedräkter och en hennakonstnär finns på plats för
att göra de traditionella hennamönstren. Vi intar en utsökt arabisk
grillad middag med smårätter, kött., frukter och sötsaker samt blir
underhållna av exotisk magdans i den arabiska stjärnklara kvällen.
Detta är en oförglömlig arabisk kväll.

Förenade Arabemiraten består
av sju emirat och idag besöker vi
sex av dessa. Under dagen lär vi
oss om hur detta land växt fram
och utvecklats under mycket
knappa förhållanden. Genom
den imponerande öknen far vi
till oasstaden Al Dhaid där vi
besöker det lokala bageriet. Vi
fortsätter mot bergen, Hajjar
Mountains, kör genom
dalgångar och kommer fram till
Indiska Oceanens kust där vi
intar lunch och bad för den som
vill. På väg tillbaka stannar vi vid
den 500 år gamla moskén Bidiya,
äldst i landet och från ett
närbeläget utkikstorn har vi utsikt över oändliga
daddelpalmsodlingar. Vi stannar på ytterligare en plats – byn
Masafi – där vi besöker den traditionella Friday Market, där
försäljningen pågår av handgjorda krukor, frukt och grönsaker,
mattor och lokala specialiteter i form av smörgrillad majs.

Pris per person: euro 65 (vuxen)
euro 55 (barn)

Pris per person: euro 55 (vuxen)
euro 40 (barn)

Abu Dhabi, huvudstaden i Förenade Arabemiraten, har på bara 40
år utvecklats till en fascinerande storstad. Vi startar
upptäcksfärden i Sheikh Zayed Mosque, världens 8e största moské
som har plats för över 40.000 bedjande. Vi fortsätter genom
luxuösa områden på väg mot Hotel Emirates Palace och The Royal
Palace som tillhör presidenten i Förenade Arabemiraten. Populära
Herritage Village ger oss en insyn i huvudstadens historia samt
erbjuder fantastisk utsikt över staden genom dess vattennära läge.
Vi ges också möjlighet att fynda på den lokala marknaden. Innan
vi återvänder till Dubai passar vi på att stanna vid Yas Marina F1
Circuit samt besöker Abu Dhabi Ferrari Store.

Pris per Person: euro 50 (vuxen)
euro 40 (barn)

Betalning:
Kan ske i förväg eller under turen
Om betalning sker under turen mottages endast euro
Pris för barn gäller barn i åldrar 3-12 år
Barn under 3 år följer med gratis
Restriktioner
Ökensafari innebär äventyr och det är inte rekommenderat för
barn under 3 år, gravida, ryggopererade eller hjärtsjuka att följa
med på den här turen.

