
Nenechte si ujít největší světovou výstavu EXPO 2020 v Dubaji – první světovou výstavu, kterou hostí arabská země – Spojené arabské 
emiráty – jeden z nejdynamičtějších, nejmladších a nejrychleji rostoucích regionů na světě. Mottem této světové výstavy je „Spojení myšlenek 
– Tvorba budoucnosti“ a tématem jsou „Příležitost, přemístitelnost a udržitelnost“. Na návštěvu EXPO 2020 je potřeba vyhradit si minimálně 
2 dny, protože na 438 hektarech budou pavilony 183 zemí a dalších nadnárodních společností, vzdělávacích institucí a nevládních organizací. 
173 dní od října 2020 do dubna 2021. To vše v jednom z nejlákavějších měst na světě – DUBAJI.

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou chloubou Arabského poloostrova se světově proslulými stavbami a atrakcemi, kam se pohodlně dostaneme přímým 
letem z Prahy. Pro cestu nepotřebujeme vízum ani žádné speciální očkování. Starat se o Vás budou naši česky mluvící delegáti. Snad žádná jiná země na 
světě neskýtá tolik turistických lákadel jako SAE. Ultramoderní stavby (včetně té nejvyšší na světě), perfektně fungující doprava, moderní čtvrtě u nádherných 
písečných pláží v kontrastu s historickými budovami. K tomu si přimyslete stále modrou oblohu, teplé moře, usměvavé lidičky a spoustu nákupních a zábavních 
možností. Milovníky přírody zajisté okouzlí skalnaté horské masivy, rudé pláně místních pouští a pestrý podmořský život lákající ke šnorchlování či potápění.

Spojení poznávání SAE spolu se světovou výstavou EXPO 2020-21 tak činí z této destinace neodolatelný cíl Vaší cesty.

Program zájezdu:
1. den: setkání na letišti v Praze a večerní přímý let 
(předpokládaný odlet ve 21:05 hod.) do Spojených 
arabských emirátů 
2. den: po příletu (předpokládaný přílet v 6 hod. 
ráno místního času) nás přivítá místní česky mluvící 
průvodce a ihned započne naše poznávání Dubaje 
- kosmopolitního města arabských tradic, zlata a ne-
uvěřitelných projektů. Po tepně Sheik Zayed Road 
projedeme centrem města do nové čtvrti Marina. 
Cestou do čtvrti nejlepších pláží Jumeirah si budeme 
moci vyfotit ikonický hotel Atlantis, který leží na uměle 
vytvořených ostrovech ve tvaru palmy. Dopoledne 
se zastavíme na trhu Medinat Souk s typickou vůní 

SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2020 A PROHLÍDKA DUBAJE
letecky z Prahy, hotel ****, celodenní prohlídka Dubaje s průvodcem a 2 dny na EXPO 2020 
(vstupenky a doprava na výstaviště tam i zpět v ceně)

kadidla a nabídkou tradičních výrobků. Z tohoto trhu, 
který je zasazen do nádherné zahrady s uměle vytvoře-
nými vodními kanály, se nabízí ideální možnost k vyfo-
cení ikonických staveb - hotelů Medinat a Burj al Arab 
(plachetnice). Přes parné poledne se schováme v ob-
řím nákupním centru Mall of Emirates, kde můžeme 
obdivovat mimo jiné krytý lyžařský svah SKI DUBAI 
a pohodlně poobědvat (individuálně - výběr z kuchyní 
celého světa). Odpoledne se přesuneme do historické 
části Dubaje, kde navštívíme museum představující 
nedlouhou historii města, které od malé rybářské 
vesničky vykvetlo do jedné z nejkrásnějších světových 
metropolí. Poté se projdeme trhem s látkami a tradič-
ním dopravním prostředkem - dřevěnými lodičkami 
ABRA TAXI přeplujeme záliv zvaný „Creek“ ze čtvrti 
Bur do části Deira, kde se projdeme trhem s kořením 
(neopakovatelné barvy a vůně koření) do největšího 
trhu ze zlatem na světě - „Gold Soukh“. V podvečer 
nás čeká ještě návštěva Dubai Mall, jehož součástí je 
nejvyšší stavba světa, ikonický Burj Khalifa (828 m). 
Zájemci mohou fakultativně vyjet v rámci programu AT 
THE TOP do 125. patra a odtud spatřit celou Dubaj 
z letecké perspektivy. Naše dnešní putování zakon-
číme jedinečnou podívanou největší zpívající fontány 

DUBAI FOUNTAIN a necháme se překvapit na jakou 
světovou klasickou nebo moderní hudbu bude dnešní 
program připraven. Plni zážitků se přesuneme do 
našeho moderního hotelu HILTON GARDEN INN 
AL MINA****, který je jen pár minut jízdy od nejvyšší 
stavby světa. Po ubytování volný večer na toulání 
dubajskými uličkami (Dubaj patří mezi nejbezpečnější 
města na světě), individuální večeři apod. Fakultativ-
ně lze zajistit mimořádný zážitek - plavbu na tradiční 
dřevěné lodi Dhow s večeří, při které se na klidné 
vodě zálivu bude zrcadlit historická čtvrť Bur a moder-
ní obchodní čtvrť zvaná Downtown na opačném břehu 
(večeře bude formou dobrého bufetu).
3. den: po skvělé snídani nás čeká transfer (cca 
30 min) na výstaviště EXPO DUBAI 2020 - celo-
denní návštěva doposud největší, nejmodernější a 
nejluxusnější Světové výstavy (vstupné je již zajištěno 
v ceně zájezdu). Díky našemu partnerství s Českým 
pavilonem budeme v jeho futuristických prostorách 
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Zájezdy na EXPO 2020 V DUBAJI

Program zájezdu:
1. - 4. den: je shodný s programem zájezdu EXPO 
2020 a Dubaj
5. - 7. den: volné dny k nákupům, individuálním 
prohlídám Dubaje, lenošení u hotelového bazénu s 
fantastickým výhledem, možnost zdarma využít hote-
lového shuttle busu na pláž La Mere Beach na známé 
pláži Jumeirah (vstup na pláž zdarma). Možnost využití 
nabídky dalších fakultativních výletů.
8. den: po snídani ještě můžeme využít posledního 
dopoledního koupání, kolem poledne nás transfer od-
veze zpět na letiště k přímému letu do Prahy (plánova-
ný odlet v 15:35 hod. místního času, plánovaný přílet 
do Prahy v 19:20 hod.).

Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se změ-
nit. Předpokládanou leteckou společností je Air Arabia.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - SAE - 
Praha včetně odbaveného zavazadla 20 kg a příruční-
ho zavazadla, 6 noci ubytování v Dubaji v 4* hotelu, 6x 
snídani, celodenní prohlídku Dubaje s českým průvod-
cem, transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer na 
výstaviště EXPO a zpět, 2x celodenní vstupenku na 
EXPO Dubai 2020-2021 včetně prohlídky českého 
pavilonu Czech Spring s průvodcem, služby českého 
delegáta, občerstvení na palubě letadla, pojištění CK 
proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 
990,- Kč/os./pobyt včetně pojištění storna zájezdu, 
pobytové taxy (10,- AED/osoba/noc), příplatek za 
jednolůžkový pokoj: 8.340,- Kč, vstupné do navštěvo-
vaných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje

EXPO 2020 S PROHLÍDKOU DUBAJE A nÁKUPy
letecky z Prahy, hotel 4**** řetězce Hilton, celodenní prohlídka Dubaje s průvodcem 
a 2 dny na EXPO (vstupenky a doprava na výstaviště tam i zpět v ceně)

přivítáni českým zástupcem, od kterého získáme mno-
ho zajímavých informací o českém pavilonu CZECH 
SPRING a jeho expozicích; mezi ty nejdůležitější patří 
unikátní systém S. A. W. E. R., který si klade náročný 
cíl - vyrábět v tomto pouštním prostředí životodárnou 
vodu. V průběhu celého dne budeme mít možnost na-
vštívit celou řadu pavilonů dalších států (na Expu se 
představí téměř 200 států se svými pavilony). V pod-
večer transfer zpět do Dubaje a volný večer na nákupy, 
individuální večeři a další poznávání... nebo se nechme 
zlákat k lenošení ve střešním bazénu našeho hotelu 
s nádherným výhledem na město, které nikdy nespí.
4. den: po snídani znovu vyrazíme na výstaviště 
EXPO 2020 (vstup je opět v ceně zájezdu). Fakul-
tativně lze místo návštěvy Světové výstavy zajistit pro 
zájemce celodenní výlet do Abú Dhabí - hlavního měs-
ta nejvýznamnějšího emirátu (a také hlavního města 
celých Spojených arabských emirátů). V Abú Dhabí 
navštívíme Heritage museum, kde budeme seznáme-
ni s životem původních obyvatel, ale také moderní části 
města, které soupeří s Dubají v přepychovosti, luxusu 

i nejlepších životních podmínkách na světě. Fotografi i 
si uděláme také u bývalého sídla místních šejků, dnes 
ultraluxusního hotelu Emirates Palace hotel i Paláce 
Národů. Snad nejúchvatnější však bude návštěva Vel-
ké mešity šejka Zayeda. V podvečer se vrátíme zpět 
do Dubaje do našeho hotelu a můžeme využít večera 
k nákupům, procházkám či lenošení u bazénu. 
5. den: po snídani volný den, který lze věnovat ná-
kupům, lenošení u hotelového bazénu s fantastickým 
výhledem nebo zdarma využít hotelového shuttle busu 
na pláž La Mere Beach na známé pláži Jumeirah 
(vstup na pláž zdarma). Někteří využijí nabídky dalších 
fakultativních výletů, nebo budou prozkoumávat další 
mimořádné stavby a turistické atrakce Dubaje (napří-
klad nový Dubai Frame).
6. den: brzy ráno transfer na letiště k přímému letu 
do Prahy (předpokládaný odlet v 07:35 hod. místního 
času a předpokládaný přílet do Prahy v 11:20 hod).

Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se změ-
nit. Předpokládanou leteckou společností je Air Arabia.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - SAE - 
Praha včetně odbaveného zavazadla 20 kg a příruční-
ho zavazadla, 4 noci ubytování v Dubaji v 4* hotelu se 
snídaněmi, celodenní prohlídku Dubaje s českým prů-
vodcem, transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer 
na výstaviště EXPO a zpět, 2x celodenní vstupenku na 
EXPO Dubai 2020-2021 včetně prohlídky českého 
pavilonu Czech Spring s průvodcem, služby českého 
delegáta, občerstvení na palubě letadla, pojištění CK 
proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 
990,- Kč/os./pobyt včetně pojištění storna zájezdu, 
pobytové taxy (10,- AED/osoba/noc), příplatek za 
jednolůžkový pokoj: 5.560,- Kč, vstupné do navštěvo-
vaných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje

SVĚtOVÁ VÝStAVA EXPO 2020 A PROHLÍDKA DUBAJE
Termín:  dnů / nocí cena za osobu
   ve 2 lůžk. pokoji:
 22.10. - 27.10.2020  6/4 27.990,- Kč
 14.11. - 19.11.2020  6/4 27.990,- Kč
 03.12. - 08.12.2020  6/4 27.990,- Kč
 21.01. - 26.01.2021  6/4 27.990,- Kč
 11.02. - 16.02.2021  6/4 27.990,- Kč
 04.03. - 09.03.2021  6/4 27.990,- Kč
 18.03. - 23.03.2021 (Český den) 6/4 27.990,- Kč
 01.04. - 06.04.2021 (Velikonoce) 6/4 27.990,- Kč

Slevy pro cestující děti na vyžádání v CK. Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20. Zájezdy na EXPO 2020 jsou připravovány s velkým předstihem. Vzhledem k vyso-
kému zájmu o tyto zájezdy může dojít ke změnám cen letecké dopravy a ubytovacích kapacit. Více nabídek a aktuální ceny budou vždy k dispozici na webu www.zajezdyexpo.cz 

Dubaj

český pavilon

Burj al Arab

muzeum v Dubaji

SVĚtOVÁ VÝStAVA EXPO 2020 S PROHLÍDKOU DUBAJE A NÁKUPy
Termín:   dnů / nocí cena za osobu ve 2 lůžk. pokoji:
 03.12. - 10.12.2020 (předvánoční nákupy) 8/6 29.990,- Kč
 11.02. - 18.02.2021 (Sv. Valentýn) 8/6 29.990,- Kč

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: EXPO 2020 A PROHLÍDKA DUBAJE – HOTEL 3* ZA 24.990,- Kč
Připravili jsme pro Vás „economy“ variantu výše popsaného zájezdu Světová výstava EXPO 2020 a prohlídka Dubaje při zachování stejně kvalitních služeb za ještě 
příznivější cenu. Ve všech uvedených termínech můžete mít stejný zájezd, stejné služby, stejné zážitky a to pouze s jedním jediným rozdílem: ubytováni budete ve velmi 

kvalitním hotelu Hampton by Hilton Dubai Airport ***. Tento hotel se nachází poblíž Mezinárodního letiště v Dubaji a pouhých 10 minut chůze od stanice metra. 
Náš názor: hotel s venkovním bazénem, který má právo se hrdě přihlásit o čtvrtou hvězdičku.



Zájezdy na EXPO 2020 V DUBAJI

Program zájezdu:
1. - 4. den: je shodný s programem zájezdu EXPO 
2020 a Dubaj
5. den: po snídani volné dopoledne k nákupům, le-
nošení u hotelového bazénu nebo využití bezplatného  
hotelového shuttle busu na pláž La Mere Beach na 
světoznámé pláži Jumeirah. Po poledni transfer do 
emirátu Ras Al Khaimah (transfer s českým průvod-
cem trvá asi 90 minut). Ubytování v luxusním plážo-
vém resortu HILTON AL HAMRA BEACH & GOLF 
RESORT **** s programem ALL INCLUSIVE.
6. - předposlední den (dle počtu nocí v RAK): 
pobyt v plážovém resortu s ALL INCLUSIVE, mož-
nost využití široké nabídky sportovních aktivit resortu  
i nákupních možnosti. Milovníkům golfu nabízíme za-
jištění golfových balíčků na krásném hřišti AL HA-
MRA GOLF CLUB, který se nachází přímo u našeho 
hotelu. Fakultativně podvečerní výlet JEEP SAFARI 
- při tomto výletu nás vyzvednou speciální offroad vo-
zidla pro 4-7 osob se zkušenými řidiči, se kterými se 
vydáme do nedaleké pouště s rudým pískem. Nezapo-
menutelným zážitkem bude nejen jízda po písečných 
dunách, ale také pozorování romantického západu 
slunce nad rudou pouští. Po západu se o nás budou 
starat beduíni, kteří nám nabídnou výbornou arabskou 
kávu (ochucenou kardamomem, ke které zakousne-
me čerstvou datli), vodní dýmku (shisha) a výbornou 
večeři s kulturním programem - břišní tanečnice, tanec 
dervišů, ohňová show... Večer se vrátíme do našeho 
plážového hotelu. Další celodenní fakultativní výlet nás 
zavede z Perského zálivu do emirátu Fujairah, který 
leží u Ománského zálivu. Při tomto výletě s českým  

SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2020, PROHLÍDKA DUBAJE 
A POByT U mOřE S ALL incLUSiVE
letecky z Prahy, hotel 4****/ 5***** řetězce Hilton, celodenní prohlídka Dubaje s průvodcem 
a 2 dny na EXPO (vstupenky a doprava na výstaviště tam i zpět v ceně), 3 nebo 5 nocí  
v plážovém hotelu s programem all inclusive a možností golfu

průvodcem poznáme nádherné hory, které dělí jednot-
livé emiráty, pláže, prohlédneme jednu z nejstarších 
mešit v emirátech a pochutnáme si na výborném obě-
dě. Milovníci koupání budou mít možnost vyzkoušet 
zdejší pláže omývané Ománským zálivem, který je 
propojen s Indickým oceánem. 
poslední den: po snídani ještě můžeme využít 
posledního dopoledního koupání, kolem poledne nás 
transfer odveze zpět na letiště k přímému letu do  
Prahy (plánovaný odlet v 15:35 hod. místního času, 
plánovaný přílet do Prahy v 19:20 hod.)

Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se změ-
nit. Předpokládanou leteckou společností je Air Arabia.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - SAE - 
Praha včetně odbaveného zavazadla 20 kg a příruč-
ního zavazadla, 3 noci ubytování v Dubaji v 4* hotelu 
se snídaní, 3 nebo 5 nocí ubytování v plážovém ho-
telovém resortu v Ras Al Khaimah s All INCLUSIVE, 
celodenní prohlídku Dubaje s českým průvodcem, 
transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer na 
výstaviště EXPO a zpět, 2x celodenní vstupenku na 
EXPO Dubai 2020-2021 včetně prohlídky českého 
pavilonu Czech Spring s průvodcem, transfer z Dubaje 
do hotelu v Ras Al Khaimah, služby českého delegáta, 
občerstvení na palubě letadla, pojištění CK proti úpad-
ku ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 
990,- Kč/os./pobyt včetně pojištění storna zájezdu, 
pobytové taxy (pro 4* hotely 10,- AED/osoba/noc; pro 
5* hotely 20,- AED/osoba/noc), příplatek za jednolůž-
kový pokoj: 1.390,- Kč/noc, vstupné do navštěvova-
ných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje

PřÍPLATKy PRO VŠEcHny ZÁJEZDy nA EXPO 2020:
ABÚ DHABÍ (celodenní výlet s českým průvodcem): 1.290,- Kč
BURJ KHALIFA (návštěva 125. patra nejvyšší budovy světa): 1.690,- Kč
DHOW CRUISE (večerní plavba s večeří) 890,- Kč
FUJAIRAH (výlet do emirátu Fujairah s českým průvodcem) 1.190,- Kč
FUJAIRAH (výlet do emirátu Fujairah s českým průvodcem + oběd) 1.980,- Kč
JEEP SAFARI (výlet terénními vozy do pouště, západ slunce a večeře) 1.490,- Kč
ZIPLINE JEBEL JAIS (nejdelší a nejrychlejší zipline na světě v nejvyšším pohoří SAE) 3.290,- Kč

PERLOVÁ FARMA (ponořte se do tajemství posledního skutečného lovce perel) 1.990,- Kč

Dubaj marina pláže v Ras Al Khaimah

Burj Khalifa

Abú Dhabí - Velká mešita šejka Zayeda

EXPO 2020, PROHLÍDKA DUBAJE A POByt U MOřE 
Termín:  dnů / nocí cena za osobu
   ve 2 lůžk. pokoji:
 22.10. - 29.10.2020  8/6 39.990,- Kč
 22.10. - 31.10.2020  10/8 46.990,- Kč
 03.12. - 10.12.2020  8/6 39.990,- Kč
 03.12. - 12.12.2020  10/8 46.990,- Kč
 21.01. - 28.01.2021  8/6 39.990,- Kč
 21.01. - 30.01.2021  10/8 46.990,- Kč
 11.02. - 18.02.2021  8/6 39.990,- Kč
 11.02. - 20.02.2021  10/8 46.990,- Kč
 04.03. - 11.03.2021  8/6 39.990,- Kč
 04.03. - 13.03.2021  10/8 46.990,- Kč
 18.03. - 25.03.2021 (Český den) 8/6 39.990,- Kč
 18.03. - 27.03.2021 (Český den) 10/8 46.990,- Kč
 01.04. - 08.04.2021 (Velikonoce) 8/6 39.990,- Kč
 01.04. - 10.04.2021 (Velikonoce) 10/8 46.990,- Kč



Zájezdy na EXPO 2020 V DUBAJI

Poloha: moderní, luxusní hotel Hilton Garden Inn 
Dubai al Mina situovaný ve čtvrti Jumeirah má ideální 
polohu ke všem nejznámějším atrakcím města, ná-
kupním centrům i metru. Hotel se nachází v blízkosti 
Sheikh Zayed Road, starého centra Dubaje i jeho 
moderních částí. Hotel zajišťuje zdarma dopravu na 
veřejnou pláž La Mere Beach (bezplatný vstup na 
pláž). V okolí hotelu je celá řada nákupních a zábav-
ních možností, restaurací i barů. 
Ubytování: je zajištěno ve velmi moderně zařízených 
pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC, 
fén), klimatizací (bezplatně), malou ledničkou, varnou 
konvicí/kávovarem, sadou na žehlení, SAT/TV, Wi-Fi 
(zdarma) a sejfem. 

Poloha: luxusní hotel řetězce Hilton je součástí 
obrovského komplexu Al Hamra, který disponuje 
překrásnou písečnou pláží z jedné strany a 18-ti jam-
kovým golfovým hřištěm ze strany druhé. V rámci kom-
plexu je spousta zábavních i nákupních možností. Do 
centra hlavního města emirátu Ras Al Khaimah je to 
cca 15 minut jízdy.
Ubytování: komfortně zařízené pokoje s vlastním 
sociálním zařízením (sprcha, WC, fén), klimatizací 
(zdarma), Wi-Fi (zdarma), telefonem, SAT/TV, budí-
kem, trezorem (zdarma), minibarem a balkonem nebo 
terasou
Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní 
restaurace, restaurace a la carte, bary, bary u bazénů, 
dva vyhřívané venkovní bazény, dětské bazény, dětský 
klub, fi tness centrum, 2 tenisové kurty, volejbalové 
hřiště, sauna. Za poplatek: vodní lyže, masáže, rybo-
lov, golfové hřiště Al Hamra Golf Club. Noční zábava 
je zajištěna v klubech Scirocco English a Malibu. 
Resort zajišťuje také (za poplatek) služby kadeřnic-
kého salónu, prádelnu půjčovnu aut, wellness služby, 

PRO miLOVnÍKy GOLFU nabízíme golfový 
balíček za 5.990,- Kč, který zahrnuje: 
standardní balíček programu + navíc přeprava golfo-
vého bagu (1 ks do váhy max. 20 kg - celkem tedy 
bude možné přepravit odbavené zavazadlo 1 ks do 20 
kg + golf bag do 20 kg), 1x Tee time na 18-ti jamkové 
hřiště (neděle až čtvrtek, pátek a sobota za příplatek 
16,- USD).

Na přání zajístíme také hru na golfovém hřišti tower Links Golf Club (od 1.990,- Kč).

AL HAMRA GOLF CLUB 
Moderní 18-ti jamkové hřiště PAR 72 je součástí 
komplexu Al Hamra a přímo navazuje na hotel Al 
Hamra Beach & Golf resort *****, ve kterém za-
jišťujeme ubytování s all inclusive programem. Hřiště 
(vhodné pro profesionální golfi sty i začátečníky) nabízí 
nádherný výhled na Arabský záliv a pohoří Hajjar, které 
tvoří neopakovatelnou kulisu hry. Každá jamka je navr-
žena (golfi stou Peterem Harradinem) s pěti různými 
možnostmi odpaliště. Hřiště je lemováno čtyřmi vzá-
jemně propojenými lagunami se slanou vodou, terén je 
nenáročný, rovinatý (nadmořská výška se pohybuje od 
1 do 8 metrů nad mořem). Délka ze žlutých odpališť 
6.065 metrů a červených odpališť 5.757 metrů. Hřiště 
je přizpůsobeno také na noční hru díky mimořádně 
účinným světlometům, které jsou instalovány tak, aby 
neoslňovaly hráče. Zkušený personál je připraven 
zajistit všechny aspekty Vaší skvělé hry.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
bar, směnárna, obchod se suvenýry, obchod s občer-
stvením, půjčovna automobilů, služby praní prádla. 
Na střeše hotelu je bazén s mimořádným výhledem 
na Dubaj. Hotel nabízí také fi tness studio (za popla-
tek). Zdarma je zajišťována přeprava hostů z hotelu na 
pláž La Mer Beach na světoznámé Jumeirah Beach a 
také do nákupního centra Dubai Mall s mrakodrapem 
Burj Khalifa a zpívající fontánou.
Stravování: snídaně formou bohatého bufetu v hote-
lové restauraci
Náš názor: velmi kvalitní hotel s perfektní polo-
hou pro poznávání Dubaje uspokojí představy 
i náročnějších hostů.

vodní i pozemní sporty apod. V komplexu jsou obcho-
dy se suvenýry i směnárna.
Stravování: ALL INCLUSIVE - snídaně, obědy a 
večeře formou bufetu, minerální voda (perlivá i neper-
livá), nealkoholické nápoje (cola, dietní cola, sprite, 
dietní sprite, fanta, tonic, soda, ledový čaj, několik druhů 
džusů), káva (překapávaná, cappuccino, espresso, hor-
ká čokoláda), čaj, pivo, víno a další alkoholické nápoje 
(campari, gin, whisky, rum, vodka, brandy) vybraných 
značek a několik druhů alkoholických i nealkoholic-
kých míchaných nápojů v době (od 12:00 do 24:00 
hod. - různé bary mohou mít různou dobu podávání 
nápojů). Zmrzlina pro děti od 11:00 do západu slunce.
Pláž: dlouhá písečná pláž je součástí hotelového 
resortu, lehátka, slunečníky i osušky bezplatně. 
Na pláži je možno využít nabídky motorizovaných i ne-
motorizovaných vodních sportů.
Náš názor: perfektní místo pro odpočinek na plá-
ži se skvělým all inclusive programem a možností 
zahrát si golf na hřišti přímo u moře...

Ubytování v Dubaji
HiLTOn GARDEn inn DUBAi AL minA****

Ubytování u moře v Ras Al Khaimah
HiLTOn AL HAmRA BEAcH & GOLF RESORT*****

Na přání zajístíme také hru na golfovém hřišti tower Links Golf Club (od 1.990,- Kč).

Více informací, termínů a nabídek na 
www.zajezdyexpo.cz

Hilton Garden Inn Dubai al Mina

areál Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort

hotelová pláž

Al Hamra Golf Club

hotelový střešní bazén

BOn TOn, s.r.o.
Masarykovo nám. 17, Hranice

petr.kraus@bontonck.cz
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Tel: +420 580 582 842

www.bontonck.cz

QUicKTOUR s.r.o.
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praha@quicktour.cz
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www.quicktour.cz


