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Egy kis plusz a reptéri
várakozáshoz
Az OTP BonusGold hitelkártyához utasbiztosítás
is tartozik, ráadásul a Mastercard Airport Lounge-ba
díjmentesen beléphet vele.
A 2018. január 15-től érvényes THM mértéke 38,4%.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032
A tájékoztatás nem teljes körű. Az aktuális THM mértékéről, a termékek és szolgáltatások
részletes feltételeiről, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján
(www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és hirdetményekből!

Üdülés az Egyesült Arab Emírségekben az OTP Travellel
Felejthetetlen nyaralásra invitáljuk az Emirátusokba, ahol egész évben napsütés, páratlan szállodák kényeztető
szolgáltatásai, különleges élmény- és víziparkok, a képzeletet is felülmúló látványosságok, izgalmas kalandok,
lenyűgöző gasztronómia élmények és a mesés kelet varázsa vár Önre! Az OTP Travellel felfedezheti Dubai lélegzetelállító csodáit és ámulatba ejtő élményeit, Ras Al Khaimah kristálytiszta vizű, hófehér homokos strandján
pihenhet vagy a vízi sportok széles tárháza közül válogathat kedvére. Mindez a szépség csupán 5 és fél órás
repülőútra, Budapestről közvetlen repülőjárattal elérhető. Kiadványunk Dubai és Ras Al Khaimah válogatott
szállodáit tartalmazza, az aktuális árakról és általános szerződési feltételeinkről honlapunkon, vagy az OTP Travel
irodáiban és viszonteladó partnereinél tájékozódhat. További szavak helyett beszéljenek katalógusunk képei!
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Szállásfoglalás belföldön és külföldön
Repülőjegy értékesítés
Vasúti menetjegy eladás
Cégek hivatalos utazásainak teljes körű ügyintézése
Szakmai és incentive utazások megszervezése
belföldön és külföldön
Rendezvényszervezés
Utasbiztosítások értékesítése
Vízumügyintézés
Külföldi nyelvtanfolyamok szervezése
ISIC-, ITIC, IYTC nemzetközi diák-, tanár-,
ifjúsági igazolványok értékesítése
Koncert-, színház- és fesztiváljegyek értékesítése

A katalógus árakat nem tartalmaz, az aktuális árakról, az utazás részleteiről és az általános
szerződési feltételekről érdeklődjön irodáinkban, viszonteladó partnereinknél.

BFKH bejegyzési szám: R-0115/92/2001.
Vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt.
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EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK • FONTOS INFORMÁCIÓK
Az Emirátusok 1971-ben, hét önálló emírség: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain összeolvadásával jött
létre. Az Emirátusok lakossága 3,2 millió fő, ennek háromnegyed részét az ott élő külföldiek teszik ki. Hegyek, hosszú homokos tengerpartok, sivatagok, oázisok teszik itt változatossá a tájat. A teveversenyek, a beduin piacok és Dubai vásárlási lehetőségei számos turistát vonzanak. A hét emírség közül Abu Dhabi az emír székhelye, s egyben főváros is, míg Dubai a pénzügyi, kereskedelmi és turisztikai központ.

Beutazás: magyar állampolgároknak a beutazáshoz vízum nem
szükséges. A hazautazástól számított hat hónapig érvényes útlevéllel lehet belépni az Egyesült Arab Emírségek területére. Fontos, hogy
az útlevél kifogástalan állapotban legyen (sérült vagy szakadt útlevél esetén megtagadhatják a belépést). A nagykövetség tapasztalata
szerint elveszettnek vagy eltulajdonítottnak vélt, majd újra megtalált
útlevéllel akadályokba ütközhet a beutazás.
Közlekedés: az OTP Travel csoportjai az Emirates menetrend szerinti, kényelmes repülőjárataival utaznak Budapest – Dubai – Budapest útvonalon, turista osztályon. Személyenként maximum 30 kg
feladott poggyász és 1 db kézipoggyász szállítása díjtalan. A repülőn
odaúton vacsorát szolgálnak fel, visszaúton kontinentális reggelit és
ebédet. Budapestről diszkont légitársaság közvetlen járatával is elérhető Dubai, munkatársaink a turnusoktól eltérő időpontokra személyre szabott utazási ajánlattal szolgálnak.
Transzfer: utasainknak a repülőtér – szálloda – repülőtér között transzfert biztosítunk, magyar nyelvű asszisztenciával, melynek időtartama
Dubaiban kb. 30-45 perc, ill. Ras Al Khaimah esetében kb. 1,5 óra. A fakultatív vagy más kiválasztott programokhoz való eljutáshoz transzfer
igénybevételére a kint tartózkodás egész időtartama alatt van lehetőség.
Időeltolódás: + 3 óra a téli időszámítás idején, + 2 óra a nyári időszámítás idején.

a nappali hőmérséklet Dubaiban 40-45 °C, de akár ennél magasabb is
lehet, míg a legészakibb Emirátusban, Ras Al Khaimah-ban, a magas
hegyeknek és a széljárásnak köszönhetően kb.5 °C-kal alacsonyabb:
35-40 °C. A tengervíz hőmérséklete nyáron 30 °C körüli, ezért a délelőtti és késődélutáni tengeri fürdőzés javasolt. A szállodai medencék vízét temperálják, hogy ezzel tegyék hűsítőbbé a strandolást. A
tél kellemes és napsütötte, szelesebb, mint a nyár. A leghűvösebb hónapok: december, január, február. Az átlaghőmérséklet ilyenkor 19-22
°C, nappal 25 °C körüli hőmérséklettel. Az idő nagyon kellemes, s a télből „menekülő” utazóknak felér egy napfényterápiával. A tenger vize
hűvös (20-23 °C), mely ennek ellenére sokakat csábít fürdőzésre. Kevés eső esik (átlagosan 98 mm/év), amely január és március között
jellemző. Kérjük, mindig tájékozódjon az aktuális időjárásról utazása
tervezésekor és indulás előtt!

január
február
március
április
május
június
július
augusztus

Hivatalos nyelv: arab, de angolul szinte mindenhol beszélnek.

szeptember

Hálózati feszültség: 220-240 V, hárompontos nem európai szabványú dugaszoló aljzat, de a telefontöltőket jellemzően lehet használni átalakító nélkül is.

november

Pénznem: emirátusi dirham (AED), 1 USD = kb. 3,7 AED.
Pénzbehozatal, hitelkártya: pénzbehozatal 100.000 AED összértékig
megengedett (származását igazolni kell). Javasolt EUR vagy USD behozatala. Az Egyesült Arab Emírségek dirham árfolyama a dollárhoz rögzített. A váltási árfolyamokról a www.xe.com oldalon lehet tájékozódni. A
hitelkártyával történő fizetés semmi problémát nem jelent, mindenhol
elfogadott. Az ATM automaták elfogadják a Magyarországon is bevett
bankkártyákat. A pénzváltást a dubai repülőtéri és a hivatalos pénzváltó irodáknál (szállodákban nem) javasoljuk, ahol általában kedvezőbb
az átváltási árfolyam. Készpénzben érdemes dollárt vinni, mert számos
helyen azzal is lehet fizetni, de dirhamban adnak vissza.
Időjárás: az éghajlat sivatagi, enyhe téllel és nagyon forró, száraz
nyárral. A legmelegebb hónapok: június, július és augusztus. Ilyenkor
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Öltözködés: kérjük, hogy vegyék figyelembe a helyi öltözködési szokásokat. A tengerparton fürdőruha viselése megengedett, de nyilvános helyeken a térd és a váll eltakarása mind férfiak, mind nők esetében elvárt. A
szállodákban a vacsorához a férfiaknak hosszú nadrág viselete ajánlott.
A hölgyeknek az üdülő létesítményeken kívül kerülendő a rövidnadrág és
a miniszoknya. A zárt terekben, közlekedési eszközökön erős légkondicionálás működik, így mindenképpen hasznos a réteges öltözködés. Télen:
könnyű ruhák napközben, pulóver és zakó estére, sál a szél ellen. Nyáron:
könnyű ruhák laza és természetes anyagból (pamut vagy vászon), sapka vagy kalap az erős nap ellen, pulóver és sál légkondicionált helyeken.
Egészségügyi tanácsok: nincs kötelező védőoltás, illetve gyógyszer
szedése. Bár a tengervíz sótalanításából nyert csapvíz mindenhol iható (fogmosásra gond nélkül alkalmas), palackozott víz fogyasztását
javasoljuk! Célszerű óvatosan viszonyulni a légkondicionáláshoz: mindenütt szeretik túlhűteni a helyiségeket, így aki erre érzékeny, kön�-

nyen megfázhat. A napsütés erős, így ajánlott magas faktorszámú
naptej, napszemüveg, sapka, kalap használata. Állami egészségügyi
intézményekben az ellátás térítésmentes, magánklinikák igénybevétele viszont magas költségekkel jár, ezért mindenképpen javasoljuk a betegségre és balesetre vonatkozó utasbiztosítás kötését. A helyi gyógyszertárakban gyakorlatilag mindenféle gyógyszer kapható.
Közbiztonság: az ország közbiztonsági helyzete nagyon jó, igen ritkán fordul elő magánszemélyek ellen elkövetett bűncselekmény vagy
más erőszakos cselekedet, amely annak is köszönhető, hogy mindennemű bűncselekményt nagyon szigorúan büntetnek. Ettől függetlenül javasoljuk, hogy nagyobb mennyiségű készpénz, útlevelek és
egyéb értéktárgyak tárolására használják a szállodai széfet.Kérjük,
hogy az Emirátusokban fokozott figyelmet fordítsanak a helyi kultúrákhoz kötött szokások tiszteletben tartására.
Autóbérlés: az EAE pillanatnyilag még nem fogadja el a magyar jogosítványt, turistáknak gépkocsibérléshez nemzetközi jogosítvány
szükséges. Autóbérlésnél javasoljuk a nemzetközi cégek igénybevételét. Az ország fejlett úthálózattal rendelkezik, mely döntően autópályákból áll. A közutak állapota nagyon jó, csúcsidőben gyakoriak a
dugók. A biztonságos közlekedés érdekében gyakoriak az ellenőrzések, a közlekedési szabályok megszegését (gyorshajtás, piros lámpán
áthajtás, ittas vezetés, stb.) szigorúan büntetik. Autóvezetés akár
Magyarországon, a jobb oldalon történik.
Helyi közlekedés: Dubai városában kiváló a tömegközlekedés, piros és
zöld vonalon csúcsminőségű metró közlekedik. Jegyet 1. és 2. osztályra lehet vásárolni, ára a zónák számától függ (Standard Red Ticket: 20
AED/24 órás korlátlan használattal bármely vonalon). 5 éves kor alatt
a metró használata díjmentes. Villamos a Marinán, Monorail vonat a
Pálma szigeten közlekedik az Atlantis szállodáig. A taxik biztonságosak és a viteldíjak kedvezőek. Lehetőség szerint színes tetejű dubai taxi használata javasolt, a kedvezőbb árak miatt (Dubai taxi viteldíj: kb.
6-10 dirham alapdíj és kb. 2-3 dirham/km).
Üzletek nyitvatartása: az üzletek a hét minden napján, ünnepnapokon is nyitva tartanak. A bevásárlóközpontok (Dubai Mall, Mall of the
Emirates, Mercato Shopping Mall stb.) gyakori leárazásokkal várják a
vásárlókat, de mindenképpen érdemes a helyi piacokra is ellátogatni.
Egyes szálláshelyekről ingyenes transzferbuszok közlekednek a nagy
dubai bevásárlóközpontokba, melyekre azonban – elsősorban Ras Al
Khaimah esetében – érdemes még az utazás előtt helyet foglalni.
Alkohol: alkoholt az üzletekben nem lehet vásárolni, csak az arra kijelölt szállodákban és vendéglátó egységekben, az európainál jóval

magasabb áron. Nyilvános helyen nem lehet alkoholt fogyasztani.
Az országba 1 l szeszes italt lehet vámmentesen bevinni.
Fényképezés: kiemelt biztonsági kockázatú épületek fényképezése tilos, csakúgy, mint a szolgálatot teljesítő rendőröké, biztonsági
őröké. A helyi lakosokat a személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében közvetlenül ne fényképezzék, vagy kérjék beleegyezésüket.
Telefonálás: a magyarországi mobiltelefonok gond nélkül használhatók az Egyesült Arab Emírségek területén, de a roaming díjakról a
hazai szolgáltatóknál érdemes tájékozódni.
Vallás: az Egyesült Arab Emírségekben az iszlám a hivatalos vallás. A legtöbb mecsetbe a belépés csak muszlimok számára megengedett, imaidők alatt még a turisták számára nyitott mecsetek sem látogathatók.
Ramadán: az az időszak, amely során a muszlim hívők elmélyülnek a Korán tanításaiban, illetve hitük gyakorlásaként napjában többször ellátogatnak a mecsetekbe imádkozni. A Ramadánra évente, az iszlám naptár
9. hónapjában kerül sor. A hívők számára ez az önmegtartóztatás időszaka, amelyben napkeltétől napnyugtáig böjtölnek. A böjti hónap idején (2018: május 15. - június 14., 2019: május 5. - június 4.), illetve a böjti
időszakban (hajnaltól kora estig) nyilvános helyen mindenki számára tilos az étel- és italfogyasztás, rágógumizás, valamint a dohányzás, a békétlen magatartás, a kihívó öltözködés, a hangos zene, éneklés és tánc.
Ramadán alatt fokozottan ajánlatos tekintettel lenni a vallási érzületből
származó érzékenységre. Ha valaki a szent hónap idején a helyiek szeme láttára eszik, iszik vagy dohányzik, a „szabályszegésnek” akár jogkövetkezményei is lehetnek. Az éttermek kb. este 6 óráig zárva tartanak. A
hotelek ez alól kivételek, Ras Al Khaimah esetében a legtöbb all inclusive
szállodában az éttermek és egyéb szolgáltatások a Ramadán ideje alatt
is változatlanul üzemelnek. A dubai szállodákban is nyitva tart egy-egy
étterem, azonban gyakran előfordul, hogy az éttermek ablakait letakarják és az ajtókat folyamatosan csukva tartják, de vannak szállodák, ahol
a szolgáltatások limitáltan elérhetők.
Szállodák: a dubai és a ras al khaimah-i szállodák színvonala megfelel az európai osztályba sorolásnak, gyakran annál jobb színvonalú. Az ötcsillagos szállodák luxus színvonalúak és szinte versenyeznek
egymással a szolgáltatások palettáját illetően. A standard kétágyas
szobákban általában plusz egy fő (gyerek vagy felnőtt) elhelyezésére van mód, de természetesen 4-5 fős családi szobák, lakosztályok is
rendelkezésre állnak. Ras Al Khaimah-ban számos szálloda ingyenes
transzferbuszt biztosít Dubaiba, amelyet érdemes már a jelentkezéskor lefoglalni, mert a helyek nagyon hamar elfogynak. A katalógusban
szereplő szállodák szolgáltatásai és felszereltsége változhat.

DUBAI VÁROSRÉSZEI, AHOL AJÁNLOTT SZÁLLODÁINK TALÁLHATÓK:
Jumeirah Beach – kitűnő választás azok számára, akik strandolni
szeretnének, de a nyüzsgést, az üzletek és éttermek közelségét is
szeretik. A Jumeirah Beach Residence (JBR) 1,7 km hosszú sétánya
és tengerpartja tökéletes hely az egész családnak, stranddal, üzletekkel, éttermekkel, mozival, a kicsiknek vízi parkkal.
Palm Island – azok, akik egy igazán különleges helyszínre vágynak, válasszák a csodálatos Pálma szigetet. Az itt emelkedő lenyűgöző szállodák és strandjaik, a vízi élménypark, a gyönyörű sétány
mellett a vásárlás szerelmeseinek sem kell messzire menni, a Nakheel Mallban mindent megtalálnak, amire szükségük lehet.
Downtown - Dubai belvárosa. Dubai nagy „leg”-jei: a Burj Khalifa – a
világ legmagasabb épülete és a Dubai Mall – a világ egyik legnagyobb
bevásárlóközpontja, de számos más emblematikus látnivaló és élmény,
mint a Dubai szökőkút, a Dubai Aquarium and Underwater Zoo, a KidZania élménypark, a Souk Al Bahar és a Dubai Opera is a városközpontban található.
SZÁLLODAI ELLÁTÁSOK:
Reggeli: svédasztalos, gazdag hideg és meleg ételválasztékkal
a kijelölt étteremben és meghatározott időintervallumban.
Félpanzió: svédasztalos reggeli és ebéd vagy vacsora (választha-

tó) az erre kijelölt étteremben, meghatározott időintervallumban. A
főétkezés a szálloda további éttermeiben is igénybe vehető, de csak
bizonyos keretösszeg lefogyasztásáig.
All inclusive ellátás: jellemzően reggelit, ebédet és vacsorát tartalmaz meghatározott étteremben és időintervallumban, illetve
korlátlan italfogyasztás a megadott alkoholos és alkoholmentes
italokból. A vízi sportok egyik hotelben sem képezik az all inclusive részét, azok minden esetben külön fizetendők, mivel alvállalkozóknak vannak kiadva, akik a szállodák területén belül üzemelnek.
Idegenforgalmi adó: 2014. március 31-től Dubaiban helyszínen fizetendő idegenforgalmi adót vezettek be, melynek összege szállodai kategória szerint differenciált (10-20 AED/szoba/éjszaka).
Kaució: a szállodák bejelentkezéskor kaució fizetését kérhetik a
vendégektől, melynek összege éjszakánként 100 dirhamtól 500 dirhamig terjedhet. Ennek kiegyenlítése készpénzzel és hitelkártyával
lehetséges. Kártyás fizetés esetén kijelentkezéskor (legkésőbb egy
héten belül) a szálloda jóváírja a terhelés összegét. Készpénzes fizetés esetén, a szállodák elfogadnak dirhamot és dollárt is, de a vis�szafizetés általában dirhamban történik. Ezt az összeget a legtöbb
esetben már nem tudja elkölteni a vendég és vissza kell váltania dollárra, ami esetlegesen dupla váltást eredményez.
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FAKULTATÍV PROGRAMOK

magyar idegenvezetéssel

DUBAI VÁROSNÉZÉS

Min. létszám: 2 fő.

Dubai mesébe illő gazdagsága és káprázatos látnivalói mindenkit
lenyűgöznek, a tapasztalt utazót is ámulatba ejtik. A félnapos városnézés során lehetőség nyílik Dubai különböző arcainak megismerésére, az ikonikus látnivalók felfedezésére. Új Dubaiban ismerkedés a Jumeirah negyeddel: a Burj Al Arab – a világ első hétcsillagos
luxusszállójának megtekintése kívülről, mely jellegzetes, arab vitorlást formázó alakjával már messziről szembe tűnik. Itt található
a hullám formájú Jumeirah Beach Hotel, amely hajdanán Chicago
Beach néven az első szálloda volt a Dubai akkor még néptelen és
érintetlen homokos tengerpartján. Továbbutazás a Pálma szigetre,
amely egyike Dubai legelképesztőbb látnivalóinak. Az ember alkotta pálmafa alakú sziget levelein luxusvillák, törzsén és hullámtörőjén luxusszállodák kaptak helyet. Legkiemelkedőbb ékessége a mára
már ikonná vált Atlantis The Palm fantasztikus szállodakomplexu-

ma, melynek megtekintése kívülről. Rövid megálló a futurisztikus
Dubai Marinában, a világ legnagyobb ember alkotta kikötőjében,
ahol a kígyóként kanyargó csatorna mellett csillogó felhőkarcolók
törnek az égbe és milliókat érő jachtok sorakoznak. Pillantás a Sheikh Mohammed palotára, majd a program végén megálló a Dubai
Mall káprázatos bevásárlóközpontjában, ahol óriás akvárium, víz
alatti állatkert, valamint több száz üzlet és közel 150 étterem kínálata is megtalálható. A városnéző körút a Burj Khalifánál ér véget,
amely 828 méteres magasságával a világ legmagasabb épülete. Kilátójából káprázatos, 360 fokos panoráma nyílik a városra, mely a
hatalmas ablakokon és a teleszkópokon csodálható meg.
A félnapos dubai városnézés kiegészíthető a Burj Khalifa meglátogatásával belépővel, valamint az arany-, a fűszer-, és a textilpiac meglátogatásával is (egész napos program).

ABU DHABI – EGÉSZ NAPOS KIRÁNDULÁS A LOUVRE GALÉRIÁVAL

Min. létszám: 4 fő.

Egész napos kirándulás az Egyesült Arab Emirátusok ultramodern
fővárosába, Abu Dhabiba. Utazás autóbusszal a 130 km-re lévő városba, ahol ismerkedés Dubai „nagytestvérével”, az elképesztő gazdagságú, ámulatba ejtő látnivalókban ugyancsak nem szűkölködő
metropolisszal. Abu Dhabiban sivatag, tenger, égig érő üvegpaloták, az arab világ hagyományai és a modern jövő négydimenziós
képe találkozik. A lenyűgöző, 54 fehér márványkupolával díszített,
hatalmas Zajed sejk mecset 2007-ben nyitotta meg kapuit, nevét
Zayedbin Szultán Ál Nahján emír-elnökről kapta. Összesen 40 000
hívő befogadására alkalmas. Pazar díszítőelemei között megtalálható a világ legnagyobb kézi csomózású szőnyege, mely 57 000
m² területű, valamint a világ legnagyobb csillárja is. Jasz mesterséges szigete Abu Dhabi szórakoztatóközpontja, és 2009 óta otthona a Formula-1 Abu-Dhabi Nagydíjnak. Utazás a pálmafákkal öve-

zett Corniche Road félholdján, ahol az Emirates Palace Hotel, az
Emírségek másik híres luxusszállodája emelkedik. A Saadiyat-szigetből gombamód kinövő avantgárd kulturális épületek megtekintése kívülről, majd rövid ebédszünet a Yas Mallban. Újdonság programunkban, hogy a 2017. novemberében megnyílt Louvre Abu Dhabi
fantasztikus múzeumát is megtekinthetik a résztvevők. A városnézés tartalmazza a múzeumba való belépést (a múzeum meglátogatására idegenvezető kísérete nélkül, egyénileg van mód, kb. másfél
órás időtartammal). A Saadiyat-szigeten emelkedő, már külsejében
is fantasztikus múzeum teljes területe körülbelül 24 000 négyzetméter. Állandó kiállítását a legnevesebb franciaországi és közel-keleti múzeumoktól kölcsönzött páratlan műkincsek alkotják, melyen
felül időszakos kiállítások is lenyűgözik a látogatókat. A kiránduláson kedden, csütörtökön és szombaton lehet részt venni.

DUBAI – SIVATAGI DZSIP SZAFARI GRILL VACSORÁVAL

Min. létszám: 2 fő.

Dubai csillogó forgatagától csupán kb. 45 perces autóútra a lenyűgöző és titokzatos sivatag világa várja az utazókat. Indulás
délután a szállodáktól 4x4 kerék meghajtású terepjárókkal a sivatagba. Igazi adrenalin túra a homokdűnéken való fel- és lecsúszkálás, ahogyan a kavargó homokfelhőkben szánkázik a
dzsip a vörös és arany minden árnyalatában izzó sivatag hegyein-völgyein. A csodálatos naplemente fényképezése után utazás
a fáklyákkal megvilágított beduin stílusú sivatagi táborba, ahol
6
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további jellegzetes arab élmények: arab kávé és datolya, a sisha
(vízipipa) kipróbálása, hennafestés várnak a résztvevőkre. Ahogy
leszáll az est, kezdetét veszi az ízletes arab grillvacsora: sültek,
kebabok, hummusz, saláták bőséges svédasztalos választéka. A
vacsora közben egzotikus műsorok: hastáncos show, tanura (dervis)- vagy tűztánc szórakoztatja a vendégeket. A tartalmas program után visszautazás a szállodába.
A sivatagi dzsip szafari Ras Al Khaimah-ban is igényelhető.

TOVÁBBI PROGRAMLEHETŐSÉGEK:
Városnézések, kirándulások:
• Dubai – séta a régi városrészben
• Egész napos kirándulás Al Ain-be
• Kétnapos kirándulás Ománba és Muscatba

Kalandok Dubaiban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

buggy-val a homokdűnék között
quaddal a sivatagban
hajókázás hagyományos Dhow-val (arab vitorlással) a Dubai Creek-en
hajókázással egybekötött vacsora a Dubai Marinán
vízi városnézés Yellow Boat-tal– Dubai különleges sárga
városnéző hajójával
jetski túra a vízen
hidroplános városnézés
helikopteres városnézés
hőllégballonozás a sivatag felett
víz alatti cápa szafari
asztalfoglalás Dubai exkluzív éttermeiben

A fakultatív programokhoz Dubaiban oda-vissza szállodai transzfer biztosított, kivéve a dubai városnézést, ahol
a program a Burj Khalifánál ér véget. Ras Al Khaimah-ból
a fakultatív programokhoz a transzferek felárral vehetők
igénybe. A transzfer a dubai programokhoz további kétszer
kb. 1,5 óra, az Abu Dhabi kiránduláshoz kétszer kb. 3 óra
utazást jelent. A programok főszezonban (novembertől április végéig) szinte minden nap indulnak, kivéve az Abu Dhabi kirándulás. Főszezonban belépőjegyek a helyszínen csak
korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért javasoljuk
a programok időben történő lefoglalását!

BELÉPŐJEGYEK A LEGIZGALMASABB ÉLMÉNYPARKOKBA
Wild Wadi Waterpark Dubai

A Burj Al Arab szomszédságában található vízi élménypark harminc
különlegességgel, köztük egy 128 méter hosszú csúszdával várja az
extrém vízi kalandjátékok kedvelőit. A 49 ezer négyzetméteren elterülő vízipark hangulata első osztályú, ami részben annak köszönhető,
hogy a középkori arab építészet mintájára épült, de a tenger közelsége is sokat növel a park vonzerején.

Aquaventure Waterpark és Lost Chambers Akvárium Dubai

Az Atlantis The Palm szálloda mögött található víziparkban mindenki kedvére válogathat a számtalan elképesztő vízi kaland közül. A kisebb gyermekeket vízi játszótér szórakoztatja mini csúszdákkal, mászókákkal. A park területén a megszámlálhatatlan vizes élmény és
csúszda mellett részt vehetünk még cápa szafarin vagy átcsúszhatunk a park felett egy 20 méteres magasságban kifeszített kötélen.
Pihenésre pedig a fehér homokos strand kényelme szolgál.

Dolphin Bay Atlantis (testközeli élmények delfinekkel) Dubai

Az Atlantis The Palm hotel egyedülálló delfinparkja különleges élőhelye a palackorrú delfineknek, ahol számtalan program ismertet meg
közelről e karizmatikus állatokkal. Aki itt tölti a napját, a szomszédos
Aquaventure Víziparkba és az Aquaventure Beach-re is ellátogathat.

IMG Worlds of Adventure Dubai

A világ legnagyobb fedett téma-és vidámparkja Új-Dubai szívében
nyitotta meg kapuit 2016-ban. 140 000 m2-en négy lenyűgöző helyszínnel – Marvel, Cartoon Network, Lost Valley Dinosaur Adventure
és IMG Boulevard – váltja valóra megannyi gyerek és felnőtt dédelgetett álmait. Az egyik legizgalmasabb élmény a Velociraptor hullámvasút, amely 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km / órás sebességre. A 12 mozivásznas state-of-the-art mozi 7 csillagos kényelemmel
és 3D IMAX technológiával kápráztat el. Az IMG Boulevardon 28 étterem és 25 üzlet kínálatából válogathatunk.

Dubai Parks and Resorts

A Közel-Kelet első integrált vidámparkja és üdülőhelye nem más,
mint egy hatalmas, szállodával is rendelkező vidámpark-labirintus.
Három világszínvonalú vidámpark (Motiongate™ Dubai, LEGO
LAND® Dubai, BollywoodParksTM Dubai), egy vízi park (LEGOLAND® Water Park) és több mint 100 látnivaló nyújt itt egy vagy
akár több napos kikapcsolódást a család minden tagjának. A gondtalan itt tartózkodásról a Riverland ™ Dubai éttermei és üzletei
gondoskodnak.

Dubai Safari Park

A régi Dubai Állatkert helyén megnyílt létesítmény egy gigantikus szafari park, mely mintegy 2000 (2020-ig 5000) állatnak, köztük több ritka és veszélyeztetett fajnak és különleges növényeknek otthona. A megújuló energiát hasznosító állatkertben az arab,
ázsiai és afrikai falu, a szafari park, a pillangópark, az állatkórház,
a Wadi szabadidő park éttermekkel és kávézókkal már megnyílt,
valamint az amerikai és az ausztrál falu is hamarosan kitárja kapuit a látogatók előtt. Az állatkert nyáron csak az esti órákban látogatható.

Ski Dubai (síelés, találkozás a pingvinekkel)

A Mall of The Emirates bevásárlóközpontja ad otthont a Közel-Kelet
első fedett sípályájának, ahol síelésre, snowbordozásra, szánkózásra
és megannyi téli sport kipróbálására nyílik lehetőség, sőt a látogatók
még az itt lakó pingvin kolóniával is találkozhatnak.

A Dubai City Walk különleges helyszínei

The Green Planet Dubai - esőerdő egy sivatagi nagyvárosban! A
25 méter magas mesterséges fa köré épült élő, lélegző ökoszisztéma 3000 élő faj otthona egy mesterségesen létrehozott esőerdő környezetben.
Hub Zero – a hatalmas kétszintes videojáték és szórakoztató központ földszinti attrakcióihoz jegyet kell váltani, a magasföldszint
négy hatalmas játékzónája 55 játékgéppel, karaokéval, biliárddal
jegy nélkül látogatható (az egyes szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe).
Play Town – a kisebb gyerekek igazi paradicsoma a játékközpont,
ahol kedvenc Mattel-karaktereikkel: Angelina Balerinával, Sammel a
tűzoltóval, Barney-val, Thomassal és barátaival, Bobbal a mesterrel
találkozhatnak.

Ferrari World Park Abu Dhabi

Nemcsak fiús programnak ajánljuk, a Dubaitól mindössze 110 km-re
található Ferrari-témára épült vidámparkot Abu Dhabiban. A park a
világ legnagyobb fedett vidámparkja, de egy másik rekorddal is büszkélkedhet: itt van a világ leggyorsabb hullámvasútja, a 240 km/h-s
sebességet is elérő Formula Rossa is. Programjai között szerepel a
“Made in Maranello” bemutató, mely az „olasz csoda” születésébe
enged bepillantást a designtól a kézi összeszerelésen át a tesztelésig. A Grand Prix depójába betekintők valódi F1 autókat is láthatnak.
A Junior pilótaképzőben a legkisebbek is “kiképzést” kapnak és kipróbálhatják magukat a tanpályán.

A programokról és látnivalókról bővebb információ, belépőjegy- és transzferárak irodáinkban és a weboldalunkon!
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DUBAI
ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON
A hét emírség leghíresebbje, Dubai néhány évtizeddel ezelőtt még
kis gyöngyhalászfalu volt - ma csillogó metropolisz, ahol még a
rendőrök is luxusautóval járnak. Lenyűgöző építményeivel és élményeivel a turisták igazi fantáziaországa, egy olyan hely, amit
(legalább) egyszer az életben látni kell! Vannak itt csodálatos
szállodák, gyönyörű tengerpartok, ámulatba ejtő építészeti csodák, varázslatos sivatagi kalandok, pazar vásárlási lehetőségek,
a világ legnagyobb fedett élményparkja és ember alkotta szigete
– egy szóval Dubaiban minden kellék adott a tökéletes nyaraláshoz, akár lustálkodásról, akár romantikus élményekről vagy aktív programokról van szó. Legyen tél vagy nyár, városlátogatás,
hosszabb vagy pár napos vakáció, az emírség egész évben ideális
úti cél. Itt mindenki megtalálja, amit keres, s még azok az álmok is
valóra válnak, melyekről eddig álmodni sem mertünk!

DUBAI

Nem sok úti cél mondhatja el magáról, hogy ugyanazon a napon a
tengeri sportokat, a havon síelést és a sivatagi homok-boardozást is
kipróbálhatják kalandos kedvű utazói. Dubai az a hely, ahol még egy
ilyen extrém összeállítás is megvalósítható. Hiszen a csillogó metropolisz nem ismer lehetetlent, káprázatos látványosságaival, élményparkjaival, szállodáival újra és újra lenyűgözi utazóit. Dubai egykor sivatagos, beduin törzsek, és gyöngyhalászok lakta területén néhány
évtized alatt hihetetlen változások mentek végbe, ahol a mesébe illő programoknak, gasztronómiai kalandozásoknak és sivatagi izgalmaknak csak a képzelet szabhat határt.
Íme néhány az itt kipróbálható extravagáns élmények közül: lehet itt
tevetejből készült édességeket kóstolni – például az Al Nassma isteni csokoládéját, éles fogú homoki tigriscápákkal farkasszemet nézni testközelből a Dubai Aquariumban, pingvinekben gyönyörködni és
síelni a Mall of The Emirates fedett sípályáján, miközben kint rekkenő a hőség, vagy akciófilmbe illő kalandokat átélni a világ legnagyobb
élmény-és vidámparkjában, az IMG Worlds of Adventure-ben. És ez
csupán ízelítő Dubai elképesztő élményeiből!

DUBAI

Dubaitól nem áll távol a fényűzés, ízig-vérig világsztár az úticélok között.
Akinek számít a stílus, itt nem fog csalódni! A Burj Khalifa 122. emeletén lévő At.mosphere étteremben a világ legmagasabb délutáni luxusteázásában és páratlan kilátásban lehet része a vendégeknek. Akinek a 422 méteres magasság túl szédítő, az épület aljában lévő Armani Hotel Lobby-jában
is elfogyaszthatja kávéját, ahol a Gold Cappuccino 23 karátos arannyal
van meghintve. Dubaiban a luxus mindenhol, még a rendőrségen is tetten
érhető: autóflottájában a legritkább sportautók - többek közt egy Bugatti
Veyron, egy Lamborghini Aventador, egy Ferrari FF, valamint egy rendkívül
ritka Aston Martin One-77 is megtalálható. Akinek az autók a gyengéi, luxusautót bérelhet és kipróbálhatja, milyen érzés végig suhanni a híres Sheikh Zayed Road-on egy szuperjárgánnyal. A vásárlás szerelmesei felhőtlenül hódolhatnak a város „nemzeti sportjának”: a shoppingnak. A mintegy
96 bevásárlóközpontban minden megtalálható, ami szem-szájnak ingere,
sőt, a híres Mall-ok szórakoztató parkjaikkal és élményeikkel az egész családot elkápráztatják. Ám a piacok és soukok egzotikus régiség-, fűszer-,
kelme- és aranykínálatában is érdemes „elveszni”.

A KÜLÖNLEGES

A STÍLUSOS
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Dubai a nagyvilág előtt elsősorban innovatív,
rendkívüli építészeti és egyéb beruházásaival és
elképesztő legjeivel vált ismertté. Látnivalóihoz
éppúgy hozzátartoznak a hatalmas plázák,
mint a mecsetek és az építészeti kuriózumok.

CSÚCS(TARTÓ)

hatezer világítótest teszi színessé, a zeneés fényjáték este a legszebb!

LÁTNIVALÓK

A város rekordjainak sorában a legjelentősebb csúcs egyértelműen a Burj Khalifáé,
a világ legmagasabb ember alkotta épületéé. A 160 emeletes, felfelé lépcsősen keskenyedő torony 828 méterrel magasodik
az ég felé, maximális kilengése csupán 1,5
méter. A belvárosi negyed közepén, a híres
Dubai Mall bevásárlóközpont mellett álló
felhőkarcolóban Armani szálloda, luxuslakások és irodák is helyet kaptak, a kíváncsi
látogatók pedig a 124. emeleten lévő kilátóból gyönyörködhetnek a
város káprázatos panorámájában, ahová természetesen a világ leg�gyorsabb, 64 km/órás sebességgel száguldó liftje repíti őket.
Ha már említés esett róla, jöjjön a bámulatos Dubai Mall bevásárlóközpontja, mely nem csupán egy a város majdnem száz plázája közül, hanem
a világ legnagyobbja. Az 500 ezer négyzetméteren elterülő központban
több mint 1200 üzlet üzemel, minden világmárka jelen van, itt túlzás nélkül minden kapható. A gigapláza számos különlegessége között a legnagyobb érdeklődés a Dubai Aquariumot kíséri, amely természetesen a világ
legnagyobb akváriuma és vízalatti állatkertje 33 ezer élőlénnyel.
A híres plázák sorát folytatva érdemes említést tenni a Mall of Emirates-ről és legendás fedett sípályájáról is. Különleges élmény, amikor a negyven fokos melegből az ember besétál az épületbe, majd az
óriási üvegtáblák mögött meglátja a hóval fedett mesterséges lejtőt,
rajta a vastagon öltözött síelőkkel.
Egy mindenki által ismert helyi híresség a széltől duzzadó vitorlát formázó Burj Al Arab épülete, mely a világ első hétcsillagos szállodája. A tengerparttól 280 méterre, egy mesterséges szigeten emelkedő hotel Dubai
egyik fő jelképe, óriási méretével és légies külsejével kilométerekről vonzza a tekintetet. Luxusban itt sincs hiány: különleges víz alatti étterem,
Rolls-Royce flotta és helikopter leszállópálya is gazdagítja elképesztő
szolgáltatásainak körét, s itt még a capuccinót is aranyporral hintik meg.
A Las Vegas-i Bellaggio Hotel szökőkútjának megálmodói a világ legnagyobb koreografált szökőkútjával gazdagították Dubai csodáinak
listáját. A Dubai Fountain naponta többször, fix menetrend szerint
lövi akár 145 méteres magasságba a vizet. A vízfüggönyt több mint

Következzék ismét egy világszenzáció: a Palm
Jumeirah ember alkotta pálmafa alakú szigete. Megépítéséhez elképesztő mennyiségű, kilencven millió köbméter homokra volt szükség,
melyet a Perzsa-öböl aljából szivattyúztak,
mellé hét millió tonna követ használtak fel. A
szállodák a pálma törzsén és a hullámtörőként is szolgáló 12 kilométer hosszú, félhold
alakú földnyelven állnak, míg a pálma levelein luxusvillákat találni. A séta és kocogás kedvelői felfedezhetik a hullámtörő tengerparti sétányát, a Broadwalkot is, melyet 37 kapun
át lehet megközelíteni. A sziget jachttal, vagy
motorcsónakkal körbe is hajózható, a Palm Monorail futurisztikus vonata
pedig közvetlenül az ikonikus Atlantis The Palm Resortnál tesz le.
A Dubai Marina egy újabb „leg” a látnivalók sorában: a világ legnagyobb ember alkotta kikötője és igazi ékköve Dubainak. Aki ide ellátogat, azt érzi majd, hogy egyenesen a jövőben tesz utazást. Csillogó,
égbe szökő felhőkarcolói a (dollár)milliókat érő jachtok által zsúfolt
kikötő mellett sorakoznak, ahol a csatorna kígyóként kanyarog. Az Al
Sufouh Road-tól a Dubai Media City-ig húzódó terület Dubai legsűrűbben beépített és lakott része, mely magában foglalja a Jumeirah
Beach Residence (JBR) mellett a The Beach új fejlesztését is.
Dubai fantasztikus új vízi csatornája a 3,2 km hosszú Dubai Water Canal, mely a Dubai Creek meghosszabbítása a Perzsa-öbölbe vezetve. A
80-120 méter szélességben kanyargó új csatornaszakasz áthalad a Sheikh Zayed úton, a Safa Parkon és a Jumeirah kerületen, újabb 6,4 km-es
vízpartot adva a városnak és számos új közteret és létesítményt létre
hozva. A a Sheikh Zayed hídról egy új, mechanikus vízesés gyönyörködteti a szemet, a folyamatosan lezuhogó víz mozgásérzékelőknek köszönhetően automatikusan leáll, ha hajó közeleg. A Canalt átszelő öt gyalogos hídról páratlan a kilátás és a hidak alatt áthaladó hajók látványa.

A világ legmagasabb felhőkarcolójának látképe csakis a világ legnagyobb keretébe férhet bele! Dubai új szimbóluma a 2018. január 1-én
megnyílt gigantikus keret, a The Frame. A Za'abeel Park-ban lévő látványosság minden bizonnyal a város egyik új szimbóluma lesz. A téglalap alakú szerkezet két szára két 150 méter magas torony, melyeket egy 93 méter hosszú, 100 m2-es híd köt össze. A látogatók innen
régi és új Dubai látképét csodálhatják meg – a különlegesség az, hogy
mindez egy időben, egyszerre lehetséges.

Pihenteto� AÉlomstrandok
A látnivalók sokaságát és a városnézésben elfáradt végtagokat Dubai világszép strandjain a legjobb kipihenni. Családdal (is) tökéletes választás a Jumeirah Beach Residence
(JBR) 1,7 km hosszú sétánya és tengerpartja, ahol mindig pezseg az élet. Lehet itt strandolni, vásárolni, enni és mozizni, vagy egyszerűen csak lazulni a homokos parton, amíg
le nem megy a nap. A Pearl Jumeirah és a Jumeirah Bay között 2,5 km hosszan húzódó La Mer homokos tengerpartjával az egyik legfrissebb városrész. Széles, pálmafákkal szegélyezett sétáló utcáival, laza tengerparti bájával üdítő színfolt a nagyvárosban.
A vízi sportok szerelmeseinek paradicsoma a népszerű Kite Beach hosszú, fehér homokos strandjával, számtalan vízisport- és szórakozási lehetőségével tökéletes hely strandolóknak, sportolni vágyóknak, kite szörfösöknek és nézőiknek egyaránt. De a vízen kívül is rengeteg program vár itt: kellemes nyitott kávézók és éttermek, gördeszka pálya,
strandröplabda, strandtenisz és sok más tengerparti program, melyet a Burj Al Arabra nyíló páratlan kilátás tesz még emlékezetesebbé. Aki valami különlegesre vágyik, az
látogasson el a Nikki Beach-re, Dubai 2016-ban nyílt tengerparti klubjába, ahol kifinomult elegancia, kényelem és luxus várja. A város nyüzsgésétől távol, a Peal Jumeirah
mesterséges szigetének túlsó oldalán húzódik a homokos stranddal is rendelkező elegáns klub. Tágas medencéje mellett kényelmes napozószékek, exkluzív napozóágyak és
saját házikóval és kis medencével is rendelkező VIP cabanák csábítanak lustálkodásra.
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ROVE DOWNTOWN HOTEL***
Kinek ajaÉnljuk?
Mindazoknak ajánljuk, akik egy kitűnő, belvárosi elhelyezkedésű, fiatalos és remek ár-érték arányú szállodát keresnek. A nyüzsgés és a vásárlás kedvelőinek is kitűnő választás a szálloda.

10

otptravel.hu

A szálloda Dubai belvárosában található, a városközpontban. Dubai nagy „leg”-jei: a Burj Khalifa, a világ legmagasabb épülete és a
Dubai Mall, a világ egyik legnagyobb bevásárlóközpontja rövid sétára található, de számos más emblematikus látnivaló és élmény,
mint a Dubai szökőkút, a Dubai Aquarium and Underwater Zoo, a KidZania élménypark, a Souk Al Bahar, a Dubai Opera is kényelmes sétával megközelíthető.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 18 km (kb. 20 perc gépkocsival). A Burj Khalifa, a Dubai Mall, a Dubai Fountains, a Dubai Opera
mind kb. 1 km-es távolságban van.
Leírás, felszereltség: a 2016-ban nyílt háromcsillagos szálloda kellemes atmoszférája, fiatalos hangulata és központi
elhelyezkedése miatt igen kedvelt az utazók körében. A legközelebbi metrómegálló a Burj Khalifa/Dubai Mall, mely sétatávolságra van.
Éttermek: a szálloda étterme ázsiai, európai, indiai és délkelet-ázsiai ételválasztékkal, valamint kávéval, teával, friss gyümölcslevekkel, ingyenes Wi-Fivel és a Burj Khalifára nyíló kilátással várja
a vendégeket kora reggeltől késő estig. A lounge pihentető környezetben kínál nemzetközi italokat és alkoholmentes koktélokat a
délutáni-késő éjjeli órákban, a kellemes zenéről DJ gondoskodik.
Sport és kikapcsolódás: napozóágyakkal felszerelt, kisméretű
szabadtéri úszómedence, mely reggel 8 és este 8 óra között tart
nyitva, 24 órán át nyitva tartó edzőterem, kerékpárbérlési lehetőség gondoskodik a vendégek fittségéről.

Az üzleti utazók felszerelt konferencia- és rendezvénytermek közül
választhatnak (előzetes foglalással és térítés ellenében).
További szolgáltatások: önkiszolgáló mosodaszolgáltatás, csomagmegőrző szoba.

A hotel modern szobái kényelmesen berendezettek, egy részük a Burj
Khalifára nyújt kilátást.
A kétágyas standard szobák kb. 26 m2-esek, két felnőtt és egy gyermek számára nyújtanak elhelyezést. Felszereltségük: fürdőszoba
esőzuhannyal, hajszárító, síkképernyős TV, széf, mini hűtőszekrény,
ingyenes Wi-Fi, tea- és kávéfőző, kinyitható kisméretű kanapé.
A Burj Khalifára néző szobák felszereltsége megegyezik a standard
szobákéval, ablakukból a csodálatos Burj Khalifára nyílik kilátás.
Ellátás: reggeli vagy félpanzió.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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DOUBLETREE BY
HILTON DUBAI BUSINESS BAY****

Kinek ajaÉnljuk?
Elsősorban azoknak, akik Dubai felfedezéséhez keresnek egy központi fekvésű és színvonalas szálláshelyet. A
nyüzsgés és a vásárlás kedvelőinek, valamint a szálloda
adottságai miatt üzletembereknek is jó választás.
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A DoubleTree by Hilton Dubai Business Bay hotel Dubai belvárosában, a Dubai Creek mellett, a Bay Square-en emelkedik, a téren üzletek és éttermek találhatók. Dubai nagy „leg”-jei: a Burj Khalifa – a világ legmagasabb épülete és a Dubai Mall - a világ egyik legnagyobb bevásárlóközpontja kb. 15 perces sétára van tőle.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 12 km, Dubai Water Canal:
200 m, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountains, Dubai Opera: 1.3
km, Jumeirah Beach (Kite Beach): 8.2 km
Leírás, felszereltség: a 2017-ben nyílt négycsillagos szálloda nemcsak kellemes környezete és szolgáltatásai, hanem központi elhelyezkedése miatt is kedvelt az utazók körében, Dubai számtalan
ikonikus látnivalója séta távolságra elérhető. A szálloda ingyenes
transzferbusza közlekedik a Jumeirah Beach-re, a Dubai Mall-hoz, a
Burj Khalifához és a Business Bay metróállomáshoz.
Éttermek: a szállodában bisztró stílusú étterem, pizzéria szórakoztató élő műsorokkal, belga étterem és söröző klasszikus moules-vel
és ízletes belga sörökkel, olasz fagylaltozó, a lobby-ban kávézó, a medencénél bár, valamint 24 órás szobaszervíz gondoskodik a gasztronómiai örömökről.

A DoublteTree by Hilton Business Bay szálloda modern szobái tágasak, egy részük a Burj Khalifára nyújt rálátást.
A kétágyas standard szobák kb. 40 m2-esek, a belvárosra vagy a Bay
Squarre néznek. Egy dupla ágy van bennük, padlótól mennyezetig érő
ablakuknak köszönhetően igen világosak. Kinyitható kanapéággyal is
rendelkeznek, összesen 2 felnőtt és 2 gyermek vagy 3 felnőtt helyezhető el bennük. Felár ellenében a Burj Khalifára néző szoba választható.
Felszereltségük: elegáns fürdőszoba káddal vagy zuhannyal és prémium fürdőtermékekkel, fürdőköpeny és papucs, hajszárító, vasaló,
49 colos, nemzetközi csatornákkal rendelkező smart TV-t, univerzális
médiapanelt, laptop széf, minibár, ingyenes Wi-Fi, tea- és kávéfőző.
A superior kétágyas szobák tágasabbak, kb. 44 m2-esek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

Sport és kikapcsolódás: hőmérséklet-szabályozott kültéri medence, 24 órás modern, prémium színvonalú Technogym egészségklub,
jóga a medenceparton (az időjárás függvényében), szauna és gőzfürdő, három kezelőszoba térítéses kezelésekkel, kozmetika és fodrász
szalon, valamint ajándékbolt szolgálja a vendégek kényelmét.
Az üzleti utazóknak felszerelt businesss center és 6 konferenciaterem is rendelkezésre áll.

A deluxe kétágyas szobák kb. 60 m2-esek, a standard szobák felszereltségén túl Nespresso kávéfőző géppel, Bose hangrendszerrel, a
fürdőszobában külön káddal és esőzuhannyal rendelkeznek, egy részük a Burj Khalifára néz.
Lekérésre két hálószobás kb. 100 m2-es, kényelmes családi szobák is
foglalhatók.

További szolgáltatások: utazási iroda, 24 órás mosodaszolgáltatás.

Ellátás: reggeli vagy félpanzió.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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DUKES DUBAI*****

Kinek ajaÉnljuk?
Az elegáns és stílusos hotelek kedvelőinek, „brit-mániásoknak”, gyerekes családoknak és mindazoknak ajánljuk
a szállodát, akik Dubai egyik legkülönlegesebb részén, a
Palm Jumeirah-n kívánnak eltölteni egy egyedi vakációt.
A 2017. év végén megnyílt Nakheel Mall bevásárlóközpont
séta távolságra van.
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A Palm Jumeirah területén, a Palm Island törzsén található a közelmúltban megnyílt szálloda, melynek híres „testvére” a londoni
Mayferben lévő, hagyományosabb stílusú Dukes Hotel London. A repülőtértől kb. 40 perces autóútra, a Dubai Marinától és a Mall of
the Emiratestől 14 perces autóútra található. A 2017 végén megnyílt, sétatávolságra lévő Nakheel Mall pompás bevásárlóközpontja
350 üzlettel, számos étteremmel és élménnyel vár. A Pálma-szigeten van a Dolphin Bay Atlantis, az Atlantis The Palm szálloda saját
delfinparkja és az Aquaventure Vízipark is.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 40 km (gépkocsival kb. 45
perc), The Walk: 10 km, Dubai Marina: 8,5 km, Mall of the Emirates:
10 km, Burj Khalifa: 23 km, Dubai Mall: 23 km, Dubai Opera: 25 km.
Leírás, felszereltség: a Dukes Dubaiban a brit tradíció és charme ötvöződik a városra jellemző kozmopolita és modern elemekkel, egyedi hangulatot kölcsönözve a szállodának. A letisztult stílusú, kéttornyú fehér épület gondozott kertjében hangulatos kis folyó kanyarog,
a tengerparti fekvés festői panorámát kínál.
Gasztronómia, éttermek: Három étterem a brit és az észak-indiai konyha különlegességeivel, valamint New York inspirálta steak
house-zal, Dubai-szerte híres bár pazar italválasztékkal, pezsgő és
délutáni tea lounge, szivar és whiskey szoba részesíti ínycsiklandó élményekben a vendégeket.
Sport és szépség: a felhőtlen kikapcsolódásról a 14. emeleten
lévő edzőterem, fedett medence és jógaórák gondoskodnak, a
rövid sétára lévő saját tengerparti részen és a szabadtéri „infinity” medencében a napsütést élvezhetik a vendégek. A vendégek a hotel híres Toni&Guy fodrászszalonjába is ellátogathatnak
itt tartózkodásuk alatt.
Gyerekbarát szolgáltatások: a DUKESY gyerekklub az 5-12 éves
kicsik szórakoztatásáról gondoskodik foglalkozásokkal, sportprogramokkal, főzőiskolával és megannyi más eseménnyel. Az 5
év alatti gyermekek számára szülői felügyelet szükséges.

A szállodában 279 szobából - beleértve 64 hatalmas lakosztályt
-, valamint 287 felszerelt stúdióból és egy hálószobás apartmanból választhatnak a vendégek. Minden szoba panorámát kínál a Perzsa-öbölre, a Dubai Marina felhőkarcolóira vagy a Palm
Jumeirah-ra.
Dukes kétágyas szobák: alapterületük kb. 27-31 m², az 1-13. emeleten találhatók, dupla (king) ággyal vagy két különálló (twin)
ággyal felszereltek. Többségükből a Dubai Marinára, a Palm Jumeirah-ra és Dubai városára tárul kilátás. A szobában legfeljebb
2 felnőtt elhelyezése lehetséges.
Felszereltségük: piperecikkekkel ellátott zuhanyozós fürdőszoba, síkképernyős műholdas TV, kávé- és teafőző, minibár, tágas ruhásszekrény, szobai széf, ingyenes Wi-Fi.
Superior kétágyas szobák: alapterületük nagyobb (kb. 32 m2), tágas
fürdőszobájukban kád van. Az 1-15. emeleteken találhatók, felszereltségük és panorámájuk megegyezik a „dukes” szobákéval. 2 felnőtt számára nyújtanak kényelmes elhelyezést.
Lekérésre családok elhelyezésére alkalmas nagyobb alapterületű
premium szobák, lakosztályok is foglalhatók.
Ellátás: reggeli vagy félpanzió.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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JA OCEAN VIEW HOTEL*****

Kinek ajaÉnljuk?
Azoknak, akik a strandolás mellett Dubai nyüzsgésébe és
élményeibe is szeretnének fejest ugrani egy minden kényelemmel felszerelt szálloda kényeztetésében. A szálloda
egyik dubai kedvencünk, nem csak fantasztikus fekvése és
szolgáltatásai, hanem a szobákból nyíló panoráma miatt is.
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A modern ötcsillagos szálloda a Dubai Marina városrészben, a The Walk tengerparti üzletsor és sétány mellett, a homokos
strandtól egy utcányira található. A repülőtér kb. 40 perc gépkocsival. A város legnagyobb bevásárlóközpontjaihoz ingyenes shuttle busz közlekedik.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: kb. 30 km, Dubai Marina: kb.
1 km (sétatávolságra), Burj Khalifa: kb. 20 km.

gyermekmedence, gyerekklub, és árnyékos szabadtéri játszótér nyújt
szórakozást és kikapcsolódást.

Leírás, felszereltség: elhelyezkedése több, mint kitűnő, Dubai Marina városrészében, az úgynevezett JBR-on található (Jumeirah Beach Residence), ahol minden adott a nappali és az esti szórakozáshoz.
Közvetlenül a város új sétáló része, a The Walk mellett emelkedik a
hotel, ahol üzletek, éttermek sokasága található.

A különleges eseményekre és céges rendezvényekre felszerelt konferenciaközpont és három konferenciaterem foglalható.

Szolgáltatások: étterem témaestekkel, olasz kávézó könnyű falatokkal, angol pub, kerthelyiség kivetítővel sportműsorok megtekintésére, medence melletti bár koktélokkal és snackekkel, az első emeleten étterem organikus étel- és italkínálattal, élőzenével,
a legfelső emeleten lounge koktélokkal és zenével várja a szórakozni vágyó vendégeket.
Sport- és szabadidős tevékenységek: a tengerre néző úszómedence partján kipihenhetik a vásárlással, nézelődéssel eltöltött
napot a vendégek, az 1200 m2-es napozóterasz kényelmes nyugágyakkal csábít pihenésre. A szépülésről egészségklub szaunával,
jacuzzival és gőz szobával, edzőterem, Spa masszázsokkal, arc- és
testkezelésekkel, szépségszalon fodrászattal gondoskodik.

A 25 emeletes szálloda mind a 364 szobájából pazar panoráma
nyílik a Perzsa-öbölre, melyben a privát balkonról gyönyörködhetnek az utasok.
A tengerre néző szobák az 5-14. emeleten helyezkednek el, kb. 36-39
m2-esek és két felnőtt kényelmes elhelyezésére alkalmasak.
Felszereltségük: légkondicionáló, síkképernyős televízió, telefon, minibár, széf, hajszárító, tea- és kávéfőző, kádas fürdőszoba piperecikkekkel, valamint balkon. Wi-Fi a szobákban és a közös területeken is
ingyenesen használható.
A superior tengerre néző szobák 36-39 m2-esek, a magasabb (15-20.)
emeleteken találhatók, méretük és felszereltségük azonos a tengerre néző szobáéval.

Strand: a hotel medencéjétől lift visz le a partra, ahonnan egy rövid séta (kb. 250 m) a szabad strand. Aki ide szándékozik lemenni, a
szállodától ingyenes kis strandcsomagot is kap, hogy kényelmes legyen a pihenés.

Ezen kívül lekérésre kb. 75 m2-s családi szobák, a 21-25. emeleten elhelyezkedő „club” tengerre néző szobák és kb. 55 m2-es tengerre néző junior suite-k is foglalhatók.

Gyerekbarát szolgáltatások: a család legkisebb tagjai számára

Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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SHERATON JUMEIRAH
BEACH RESORT*****

Kinek ajaÉnljuk?
Azoknak, akik a várost és a látnivalókat szeretnék felfedezni, de eközben szívesen időznek a tengerparton, vagy
a temperált kültéri medence mellett koktéllal a kezükben. Igazán kellemes élmény egy eseménydús nap után a
szálloda árnyas parkjának medencéjénél úszkálva figyelni,
ahogy lebukik a nap a látóhatáron.
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A helyi osztályba sorolás szerint ötcsillagos szálloda Jumeirah Beach tengerparti szakaszán, közvetlenül a parton épült
10.000 m2-es kerttel körülvéve. A szálloda közvetlen szomszédságában található a The Walk, Dubai sétáló utcája, amely a
Marina tengerparti szakaszán számtalan üzlettel, bárral és étteremmel várja az érdeklődőket.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 31 km, Dubai Marina Yacht
Club: 1 km, Palm Jumeirah: 13 km, Wild Wadi Waterpark: 15 km, Ski
Dubai: 16 km, Burj Khalifa: 25 km, Dubai Creek: 30 km.

Strand és vízi sportok: a hotel saját homokos strandján térítéses
vízi sport lehetőségek (kajak, vitorlázás, szörf, vízisí, banán, búvárkodás), strandröplabda várja a szállóvendégeket.

Leírás, felszereltség: a Sheraton Jumeirah Beach széles körű szolgáltatásai az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújtanak. A hotel egyike a 90-es években épült szállodáknak, minek
köszönhetően megőrizte szép, ápolt kertjét és közvetlen tengerparti elhelyezkedését - ez ritkaság Dubaiban, ahol jellemzően csak
a jóval magasabb árfekvésű szállodáknak van saját partjuk.

Konferenciatermek és 24 órán át nyitva tartó business center is a
vendégek rendelkezésére áll.

Éttermek: a gasztronómiai élményekről hagyományos, kínai, libanoni grill és olasz étterem, kellemes kávézó, medence melletti bár
és két stílusos lounge gondoskodik.
Sport- és szabadidős tevékenyégek: a test és lélek felfrissüléséről az Armonia Spa változatos kezelései és masszázsai (térítés ellenében), külső szabadtéri úszómedence, két légkondicionált squash
pálya, szauna, gőzszoba, asztalitenisz, fitneszterem gondoskodik.
Gyerekbarát szolgáltatások: a Pirates gyerekklub beltéri és kültéri tevékenységekkel (kézművesség, kirakós játékok, úszás, Scrabble, arcfestés, Play Station 3, vízisportok, pingpong) várja a 4-12 éves
kor közötti gyerekeket, valamint a hotelben mini labdarúgópálya,
szabadtéri játszótér és gyermekmedence gondoskodik a kicsik felhőtlen vakációjáról.

A Sheraton Jumeirah Beach Resort 256 ízlésesen berendezett szobája (köztük 23 lakosztály) üde mediterrán stílusával családi pihenésre és üzleti utazásra egyaránt ideális választás. A hotel felújított, komfortos szobái nem balkonosak és a légkondicionálás miatt
az ablakok nem nyithatók, többségük a kertre néz.
A standard szobák kb. 34-36 m2 alapterületűek, a The Walk sétányára vagy a tengerre néznek. Wi-Fi a szobákban és a közös területeken
is ingyenesen használható. Pótágyon legfeljebb egy felnőtt vagy egy
gyermek helyezhető el. Tengerre néző szoba felár ellenében foglalható.
Felszereltségük: légkondicionáló, televízió, telefon, minibár, széf,
hajszárító, tea- és kávéfőző.
A szállodában tengerre néző szobák, a felső szinteken elhelyezkedő "club" kétágyas szobák, illetve 4 fő elhelyezésére alkalmas lakosztályok is foglalhatók.
Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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ANANTARA THE PALM
DUBAI RESORT *****

Kinek ajaÉnljuk?
A gyerekbarát szolgáltatások miatt családoknak ajánljuk a
szállodát, s azoknak, akik a különleges Palm Jumeirah üdülőövezetében, a nagyvárostól távol, s mégis közel szeretnének pihenni egy egzotikus stílusú üdülőhotelben.
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Az Anantara The Palm Dubai Resort az ikonikus Palm Island keleti peremén emelkedik. A repülőtér 45 percre van gépkocsival. A The
Palm Jumeirah mesterséges pálmafa alakú szigete egy valóságos csoda, levelein luxusvillák, törzsén és hullámtörőjén luxusszállodák
kaptak helyet, melyek fényűző szolgáltatásait egyaránt élvezhetik a helyiek és a turisták. A Pálmán található a Dolphin Bay Atlantis - az Atlantis The Palm szálloda saját delfinparkja, a szomszédos Aquaventure Vízipark pedig az egész családnak páratlan élményeket tartogat.

Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 40 km (gépkocsival kb. 45
perc), Aquaventure Water Park: 3 km, Burj Khalifa: 22 km, Ski Dubai:
11.4 km, The Dubai Mall: 22.7 km, Mall of the Emirates: 11.4 km, Dubai
Marina Mall: 8.3 km, Sky Dive Dubai: 8.7 km.
Leírás, felszereltség: Ázsia egzotikus világa és a dubai luxus találkozik a Thaiföld ihlette ötcsillagos szállodában. A „Pálmafa”
mesés elhelyezkedése és strandja a szálloda pihentető szolgáltatásaival, valamint a szinte kőhajításnyira lévő nagyvárosi nyüzsgés az üdülés és városnézés ideális kombinációját alkotja.
Gasztronómia, éttermek: a szállodában nemzetközi, vietnámi és kínai,
ausztrál és a tengerparton egy mediterrán étterem invitál kulináris utazásra, míg a Lotus lounge és a medence melletti bár egy fárasztó nap
közben vagy után lazít el frissítőivel, koktéljaival. Az Anantara Spa kezelései ősi arab és ázsiai hagyományokra nyúlnak vissza, ahol a kényeztető
kezelések, a 17 luxus kezelőszoba és a fűtött ajurvédikus asztal mellett
privát hammam lakosztály is van. A szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe. Az aktív kikapcsolódásról 50 x 15 méteres medence, három lagúna alakú medence összesen 10 000 négyzetméternyi területen,
jacuzzi, két teniszpálya, két jól felszerelt edzőterem gondoskodik.
Gyerekbarát szolgáltatások: játszóterek, „Tuk Tuk” gyerekklub játékszobával, gyermekmedence, „Chill” tinédzserklub gondoskodik a
kicsik és nagyobbak szórakozásáról.
Strand: a szálloda 400 méter hosszú privát stranddal rendelkezik,
a parton változatos sportok: strandröplabda, valamint térítéses vízi
sportok és búvárkodás is kipróbálható.

Az Anantara The Palm Dubai Resort 293 ízlésesen berendezett szobája és apartmanja minden kényelemmel felszerelt.
A standard kétágyas residence szobák a szálloda North Residences
nevű szárnyában találhatók, kb. 38-42 m2-esek. Legfeljebb 3 felnőtt,
vagy 2 felnőtt és egy gyermek helyezhető el bennük.
Felszereltségük: privát erkély, melyről a szálloda lagúna alakú medencéire és a Palm-ra, vagy a tengerre és Dubai felhőkarcolóira nyílik kilátás, egy dupla ágy, vagy két különálló ágy, fürdőszoba „walk-in” esőzuhannyal (kád nincs), interaktív 40 colos LED TV,
tea- és kávéfőző, minibár, széf, ingyenes Wi-Fi, egyedileg szabályozható légkondicionáló.
A premier lagúnára néző kétágyas szobák kb. 47 m2-esek, nagy ablakaik a környező lagúnákra nyújtanak kilátást, egy dupla ággyal, vagy
két külön álló ággyal felszereltek és legfeljebb 3 felnőtt vagy 2 felnőtt
és 1 gyermek helyezhető el bennük.
Felszereltségük: fürdőszoba fürdőkáddal és külön zuhanyzóval,
valamint dupla mosdópulttal, interaktív 42 "LED TV, Nespresso
kávéfőző, teafőző, minibár, széf, ingyenes Wi-Fi, íróasztal, egyedileg szabályozható légkondicionáló, asztallal és székekkel bútorozott balkon.
Lekérésre deluxe lagúnára néző szobák, medence kapcsolatos szobák, családi szobák és víz feletti bungalók is foglalhatók.
Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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RIXOS PREMIUM DUBAI*****

Kinek ajaÉnljuk?
A központi elhelyezkedés, a nyüzsgés kedvelőinek és persze a vásárlás szerelmeseinek is ajánljuk a szállodát. Valamint azoknak, akik a tengerparti ejtőzést szeretik sportokkal és aktív programokkal színesíteni, és akik hangsúlyt
fektetnek a divatra és az életstílusra. A szálloda és a környék számtalan kitűnő étterme remek gasztronómiai barangolásra ad lehetőséget.
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A Rixos Premium Dubai kétségkívül az egyik legjobb elhelyezkedésű városi szálloda Dubaiban: a Jumeirah Beach Residence (JBR) szívében található, a The Walk népszerű sétánya, bevásárlóhelye és éttermei, a lenyűgöző Dubai Marina Mall és a gyönyörű tengerpart közelében. A 35 emeletes „lifestyle” szállodában a város lüktetése minden percben érezhető. A Mall of The Emirates bevásárlóközpontjába ingyenes transzferbusz közlekedik.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 42 km, JBR/The Walk: 400 m,
Dubai Marina Mall: 1,5 km, Mall of the Emirates: 12,5 km, Burj Khalifa: 26 km.
Leírás, felszereltség: a 2017 nyarán megnyílt, közvetlen tengerparti szálloda kortárs kialakításával exkluzív és ragyogó stílust képvisel. Itt
egyaránt megtapasztalható Dubai sodrása és a tengerpart adta örömök.

A divat és a vásárlás rajongói házon belül is hódolhatnak szenvedélyüknek a Rodeo Drive, a Via Rodeo és az Ocean Drive csúcsminőségű
butikjaiban. A szállodában különböző rendezvények esetén, térítés
ellenében 10 konferenciaterem és egy hatalmas bálterem is rendelkezésre áll, mindegyik a legújabb technikával felszerelt.

Gasztronómia, éttermek: a hotel 8 divatos étterme és bárja között
megtalálható török, tengerparti grill és fúziós ázsiai étterem, New
York-i ihletésű hamburgerező, steakhouse és olasz pizzéria.

A Rixos Premium hotel 414 tágas és modern berendezésű szobájában
padlótól a mennyezetig tartó üvegablakok kínálnak lélegzetelállító panorámát a Perzsa-öbölre, vagy Dubai felhőkarcolóktól csillogó horizontjára.

Sportok és Spa: a RixGym a szálloda legkorszerűbb gépekkel felszerelt fitneszközpontja, ahol az edzés közben a padlótól plafonig tartó
ablakokon a Perzsa-öböl panorámájában gyönyörködhetnek a vendégek. A Natureland Spa török fürdőjében és akupresszúrás masszázsai során újjászületnek a látogatók.

A deluxe kétágyas szobák alapterülete kb. 37-48 m2, berendezésüket
egyszerű, de elegáns belső jellemzi, a padlótól a mennyezetig érő kilátást kínálnak a városra vagy a Perzsa-öbölre és a Palm Jumeirah-ra.
Két felnőtt számára nyújtanak kényelmes elhelyezést.
Felszereltségük: dupla ágy vagy két külön ágy, sík képernyős LED TV, ingyenes Wi-Fi káddal felszerelt fürdőszoba önálló zuhanyzóval és luxus
kozmetikumokkal, minibár, széf, telefon, vízforraló, légkondicionáló.
A szállodában családok elhelyezésére alkalmas nagy alapterületű
lakosztályok is foglalhatók.

Strand, vízi sportok: csobbanni a szabadtéri medencék mellett a
szálloda saját strandján is lehet, ahol a vízi sportokról a Sky and Sea
Adventures Dubai gondoskodik: búvárkodás, jet-ski, siklórepülés, fly
board, fánk, lovaglás, motoros és nem motoros vízi sportok és hajókirándulások is foglalhatók térítés ellenében.

Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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RIXOS THE PALM DUBAI*****

Kinek ajaÉnljuk?
Mindenkinek, aki szereti a luxust és a kényeztetést. A szálloda szolgáltatásai miatt pároknak és gyerekes családoknak is tökéletes választás, Dubai nyüzsgésétől távol,
ám a kitűnő közlekedés miatt mégis közel kínál pihentető nyaralást. Így jól kombinálhatók a nyugalmas vakáció és
a nagyváros élményei.
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A Palm Island mesterséges sziget keleti félholdján emelkedő Rixos The Palm Dubai luxus üdülőhelye látványos fekvéssel büszkélkedhet: csodálatos panorámával rendelkezik az azúrkék vizű Perzsa-öbölre, Dubai emblematikus felhőkarcolóira, a Dubai Marina csillogó sziluettjére és a Palm Jumeirah lagúnájára. A belváros kb. 30 percre, az Aquaventure fantasztikus vízi vidámparkja csupán 8 percre
van. A Mall of the Emirates bevásárlóközpontba a szálloda ingyenes transzferbusza közlekedik naponta többször.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 47 km, Dubai Marina: 17 km,
Mall of the Emirates: 17 km, Burj Khalifa: 30 km, Dubai Mall: 30 km.
Leírás, felszereltség: csodálatos fekvés, gyönyörű saját strand, mesés szolgáltatások és programok lenyűgöző kínálata jellemzi a Rixos
The Palm Dubai szállodát, ahol igazi kényeztetésben lesz része az
utazónak.
Éttermek: a gasztronómiai örömökről három étterem (nemzetközi
és török büféétterem, olasz és mediterrán ínyencségek étterme és
rusztikus tengeri grill étterem), tengerparti klub, sisha lounge, cukrászda, bár, medence melletti bár és étterem, tengerparti lounge
gondoskodik.
Szépség és egészség: az Ajana Spa a pihenés és újjászületés paradicsoma, ahol hammam, masszázs, gőzfürdő, szauna, jégszökőkút, kényeztető spa terápiák, szépségápolási kezelések és fodrász szolgálatás áll rendelkezésre térítés ellenében.
Strand, vízisportok: a fehér homokú privát strand kényelmes napozóágyakkal felszerelt. A különböző strandjátékok (röplabda, foci)
mellett számos motorizált és nem motorizált vízi sportot - búvárkodás, kajakozás, jet surf és jet ski, vitorlázás, flyboardozás, stand
up paddleboard, windsurfing, parasailing, fly fish ride, wake boarding,
wake surfing, knee boarding, motorcsónaktúrák, sporthorgászat, flybike, jetovator - is kipróbálhatnak a vendégek térítés ellenében.
Szabadidős és sporttevékenységek: úszómedence, fitneszközpont,
vízilabda, nordic walking, vízi gimnasztika, jóga, pilates, step aerobik,
darts, boccia, tenisz, tollaslabda, asztali tenisz gondoskodik többek
között a vendégek aktív kikapcsolódásáról.
Gyerekbarát szolgáltatások: a Rixy Club a 4-12 éves gyerekeknek kínál izgalmas tevékenységeket és szórakozást (a klubhoz a 4 év alat-

ti gyermekek is csatlakozhatnak, ám számukra szülői felügyelet vagy
bébiszitter kísérete szükséges, mely felár ellenében igénybe vehető).
Céges rendezvényekre, jeles eseményekre két bálterem, két konferenciaterem, a bár és tengerparti szakasz is lefoglalható.

A Rixos The Palm 230 tágas szobája otthonos kényelmet biztosít, egy részük
balkonos. A szobák a tengerre vagy Dubai ikonikus felhőkarcolóira néznek.
A courtyard szobák kb. 53 m2-esek, egy dupla ágy van bennük, hatalmas ablakaik a környező házakra nyújtanak kilátást.
Felszereltségük: márvány fürdőszoba merülőkáddal, olasz eső-
zuhannyal és luxus piperecikkekkel, erkély nyugágyakkal, minibár,
maxibár, légkondicionáló, tea- és kávéfőző, széf, 40 "plazma TV és
nagysebességű ingyenes Wi-Fi.
A deluxe szobák alapterülete és felszereltsége megegyezik a „courtyard”
szobákéval, a szálloda dús kertjére, a Pálma lagúnára vagy az Arab-öbölre néznek, egy dupla vagy két különálló ággyal felszereltek. A szoba legfeljebb két felnőtt, valamint 1 gyermek elhelyezésére alkalmas.
A szállodában családok elhelyezésére alkalmas, nagyobb alapterületű premium szobák, lakosztályok és családi szobák is foglalhatók.
Ellátás: reggeli, félpanzió vagy ultra all inclusive ellátás. Az ultra all inclusive ellátás az étkezések mellett több mint 70 nemzetközi márkájú ital
(sör, bor, likőr, whiskey, aperitif, vodka, rum, gin, cognac, brandy, tequila,
prémium ásványvíz) korlátlan fogyasztását tartalmazza az éttermekben
és bárokban 12.00 és 02.00 óra között, valamint ingyenes minibár feltöltést naponta egyszer (alkoholos italok csak a deluxe, prémium és junior
suite szobát foglaló vendégek számára állnak rendelkezésre, a maxibár
italai pedig térítés ellenében fogyaszthatók). Az alkoholos italok fogyasztási ideje és rendje Ramadán hetén és a vallási ünnepeken változhat.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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HABTOOR GRAND
RESORT, AUTOGRAPH
COLLECTION *****

Kinek ajaÉnljuk?
Elsősorban a nyugodt pihenés kedvelőinek, pároknak ajánljuk a szállodát. A tetőn lévő bárból páratlan kilátás nyílik
Jumeirah Beach-re és a Dubai Eye óriáskerékre. A szálloda
a gasztronómia iránt érdeklődőknek is jó választás, hiszen
hét éttermén kívül a sétatávolságra lévő The Walk és a Marina Dubai éttermei várnak. A vásárlás szerelmesei pedig
szinte dúskálhatnak a környék üzleteiben.
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Az ötcsillagos szálloda Jumeirah Beach tengerparti szakaszán, a kikötő közelében található, közvetlenül a tengerparton. A repülőtér
39 km-re, míg a Mall of Emirates bevásárlóközpont gépkocsival kb. 15 percre, metróval mindössze 4 megállóra van. Akik a közelben
keresnek vásárlási, étkezési, szórakozási lehetőséget azoknak a sétatávolságra lévő The Walk tengerparti sétánya, vagy a közeli Marina felkeresése javasolt.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 39 km (gépkocsival kb. 37
perc), JBR/The Walk: 1.5 km, Dubai Marina: 1.7 km, Mall of the Emirates: 9 km, Burj Khalifa: 23 km, Dubai Mall: 22 km, Dubai Opera: 24 km.
Leírás, felszereltség: elegancia és kifinomult szolgáltatások várják
azt, aki a Habtoor Grand Resort luxus szállodáját választja dubai pihenéséhez. A páratlanul gazdag éttermi kínálat ínyenc élményei, a
három úszómedence, a tengerpart és a számtalan látnivalók közelsége egy remekbe szabott, tartalmas nyaralást eredményez.
Gasztronómia, éttermek: hét étterem (olasz, libanoni, thai, közel-keleti, angol steakhouse és nemzetközi konyhával, valamint a
romantikus 4Two, mely csupán két fős és Dubai legkisebb étterme),
több bár – köztük medence bár, kubai koktélbár, kávézó és night club
áll rendelkezésre.
Szabadidős sporttevékenységek: két felnőtt- és egy gyermekmedence, pezsgőfürdő, edzőterem, különféle sportlehetőségek térítés ellenében (csónakázás, jet-ski, vitorlázás, búvárkodás, snorkeling, fallabda,
surf, tenisz, röplabda, vízisí) szolgálják a vendégek kényelmét. A gyerekek
szórakozásáról gyerekklub, gyerekmedence, foci és tenisz gondoskodik.
Az Elixir Spa térítés ellenében különféle kezelésekkel és masszázsokkal,
valamint szépségszalonnal vár. Továbbá, 10 rendezvény- és konferenciaterem (közöttük a legnagyobb 1500 fő kapacitású) foglalható üzleti
és céges események, esküvők számára.

Az ízlésesen berendezett szállodai szobák és lakosztályok kifinomult
tervezéssel, puha ágyneművel, ingyenes Wi-Fi-vel, a fürdőszobában
megvilágított smink tükrökkel teszik még kényelmesebbé az itt tartózkodást. A tengerre vagy a környékre nyújtanak kilátást.
A tower kétágyas szobák kb. 40 m2-esek, légkondicionáltak, egy
dupla ággyal, vagy két szimpla ággyal felszereltek, részleges kilátással rendelkeznek a tenger felé. Pótágyon legfeljebb egy felnőtt vagy egy 11 év alatti gyermek helyezhető el.
Felszereltségük: zuhanyozós, kádas fürdőszoba, köntös és papucs, LCD
televízió, kábel- és prémium mozicsatornák, két telefon, minibár, széf,
hajszárító, vasaló, tea- és kávéfőző. A szobákba ingyenes üveges víz
van bekészítve. A szállodában 24 órás szobaszerviz áll rendelkezése.
Wi-Fi a szobákban és a közös területeken is ingyenesen használható.
A „tower oceanfront” szobák az óceánra nyíló gyönyörű panorámával rendelkeznek, ággyal és egy kanapéval felszereltek, berendezésük
azonos a „tower” szobákéval.
Négyfős családok részére a tower family szoba az ideális választás,
mely 50 m2 alapterületű, két dupla vagy szimpla ággyal és kanapéval
felszerelt, részleges panorámával a tengerre.
Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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FOUR SEASONS RESORT
DUBAI AT JUMEIRAH
BEACH*****

Kinek ajaÉnljuk?
Elsősorban az exkluzív pihenést igénylő családoknak és pároknak. Az elegáns szálloda minden részletében szemet gyönyörködtető, ötvözi az arabos eleganciát az amerikai tervezők délies stílusával. Kertjében medencék, cabanák és saját
homokos strand várja a pihenni vágyókat. Ez a szálloda méltó alternatívája lehet a Madinat Jumeirah szállodáinak, így az
azokat kedvelő utaskör ebben a hotelben sem fog csalódni.
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A minden igényt kielégítő ötcsillagos luxusszálloda a Jumeirah Beach Road északi végén emelkedik, közvetlenül a homokos tengerparton. 14 hektáros ápolt kert és privát strand tartozik a hotelhez.

Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 19,5 km (kb. 30 perc gépkocsival), Dubai Mall / Mall of the Emirates: kb.15 perc gépkocsival, Centrum: kb. 15 perc gépkocsival, pénzügyi központ (DIFC): kb.
10 perc gépkocsival.
Leírás, felszereltség: a szálloda kialakításán a klasszikus arab építészeti stílusjegyek érvényesülnek, míg a belső tereken és a szobákban érezhető az amerikai tervezők délies eleganciája.
Gasztronómia, éttermek: három étterem tartozik a szállodához
(japán, közel-keleti, ázsiai és nemzetközi konyhával, Spa melletti étterem egészségmegőrző menüvel), továbbá a főbejárattal átellenben
egy négy étteremből álló épületegyüttes is ízletes falatokat kínál a
latin-amerikai, a török konyha remekeivel, Jean-Georges Vongerichten Michelin-csillagos séf éttermeivel, valamint a tetőn a Provocateur Night Clubbal (ezek a létesítmények nem tartoznak a Four Seasons szállodához). A hotelben ezen felül elegáns lobby bár, tetőtéri
bár panorámával, angol pub és tengerparti bár nyújt minőségi italválasztékot és különleges atmoszférát.
Sportok: két kültéri medence – az egyik víz alatti zenével, bérelhető
cabanák, gyermekklub, edzőterem, két teniszpálya, a tengerparton
ingyenes nem motorizált és térítéses motorizált vízi sport szolgáltatások (kajak, vízisí, szörf, banán, ejtőernyőzés, fly-fish és jet-ski) szolgálják a vendégek kényelmét.
Spa: a sivatag és tenger inspirálta Pearl Spa tíz kezelőszobával és
deluxe termálvizes élményekkel, gőzkabinnal, fűtött pezsgőfürdővel
várja a testi-lelki felfrissülésre vágyókat, továbbá része még egy fedett úszómedence és a 24 órán át nyitva tartó fitnesz center is. A Spa
kezelései térítés ellenében vehetők igénybe.
Strand: a szálloda előtt húzódó 270 méter hosszú strandon kényelmes nyugágyak és napernyők állnak rendelkezésre a Four Seasons
segítő személyzetével, akik frissítőkkel és hűsítőkel kedveskednek a

vendégeknek. A parton ingyenesen vehetők igénybe a nem motorizált vízi sport eszközök, mint kajak, vízibicikli, stand-up paddleboard.
Gyerekbarát szolgáltatások: ingyenes gyerekklub változatos programokkal és játékokkal a 4-12 éveseknek, bizonyos napokon hos�szabbított nyitva tartással este 11 óráig, gyermekmedence, térítés
ellenében gyermekmegőrzés (előzetes foglalás szükséges), egyes éttermekben gyerekmenü, Suq étteremben gyereksarok.

A 188 szobával, 35 lakosztállyal és 14 különleges lakosztállyal rendelkező szálloda a műszakilag és esztétikailag is a legmagasabb színvonalú kényelmet és elhelyezést nyújtja vendégeinek.
A kb. 70 m2-es deluxe városra néző szobák az 1-3. emeleten helyezkednek el, három felnőtt vagy két felnőtt és egy gyermek helyezhető
el bennük. A városra és a Jumeirah lakónegyedre kínálnak panorámát.
Felszereltségük: egy dupla ágy vagy két különálló ágy, síkképernyős
LCD TV, iPad mini hozzáféréssel a hotel szolgáltatásaihoz, ingyenes
Wi-Fi, USB csatlakozó a technikai eszközök feltöltésére, Bluetooth
hangszóró, minibár, széf, espresso- és teafőző gép, jógamatrac, vasaló, tágas, bútorozott balkon (nappali pihenőággyal, asztallal, két székkel). Mozaik és márvány burkolatú fürdőszoba ovális, különálló káddal,
külön esőzuhannyal, dupla mosdókagylóval, tükörbe épített televízióval, fürdőköntössel, hajszárítóval és prémium piperecikkekkel.
A deluxe részlegesen tengerre néző szobák mérete és felszereltsége azonos a városra néző szobákéval, részlegesen a tengerre és a
szálloda kertjére néznek.
A "premier skyline" szobák mérete és felszereltsége megegyezik a
deluxe szobákéval, a 3-5. emeleten helyezkednek el, gyönyörű panorámával a város lenyűgöző felhőkarcolóira.
Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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DUBAI ATLANTIS
THE PALM HOTEL*****
Kinek ajaÉnljuk?
Elsősorban családi vakáción lévő utasainknak. A fantasztikus víz alatti világot bemutató Lost Chambers akvárium
és a szállodához tartozó, a szállóvendégek számára ingyenesen használható, hatalmas kiterjedésű Aquaventure vízi
park önmagában is óriási élmény. Az Atlantis a dubai szállodák közül az utasok kedvence, mert minden megtalálható itt, ami egy tökéletes, felejthetetlen élményekben gazdag nyaraláshoz szükséges.
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A Jumeirah Beach és a Marina városrész találkozásánál épült mesterséges sziget, a Palm Island végén található meseszerű épületével
az Atlantis szálloda. A repülőtértől kb. 35 km-re, az Emirates Mall-tól és a belvárostól kb. 15 percre épült. A szigethez tartozó hullámtörőn emelkedik a hotel, mely a pálma törzsén keresztül autóval, majd egy alagúton át, vagy az úgynevezett monorail magasvasúttal
közelíthető meg, amelynek a végállomása a szálloda mellett található.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: kb. 35 km (gépkocsival kb. 35
perc), The Walk: 6 km, Dubai Marina: 7 km, Mall of the Emirates: 8
km, Burj Khalifa: 18 km, Dubai Mall: 18 km, Dubai Opera: 18 km.

ezen a különleges helyen. Az Atlantis esüllyedt világát idéző hatalmas, 65000 tengeri élőlényt felvonultató Lost Chambers akvárium a
szállóvendégek számára ingyenesen látogatható.

Leírás, felszereltség: a Dubai Atlantis The Palm nem csupán egy
hotel a sok közül: egy igazi legenda, ahol káprázatos szolgáltatások
ejtik ámulatba az utazót. A hatalmas 46 hektáros területen elhelyezkedő mesés szálloda tökéletes kikapcsolódást és felhőtlen szórakozást nyújt családok és párok számára egyaránt.

A gyerekek szórakozásáról gyermekklub, játszótér és az Aquaventure víziparkja gondoskodik többek között.

Gasztronómia, éttermek: a vendégek a szállodában 23 fantasztikus vendéglátóhely – 12 étterem (tengeri fogások, japán, angol steakhouse, kínai, olasz, libanoni, ázsiai, tex-mex, nemzetközi konyha) –
köztük a díjnyertes Nobu és Gordon Ramsay étterme, a Bread Street
Kitchen Dubai –, hamburger bár, arab streetfood étterem, valamint
több kávézó és bár kínálatából választhatnak.
Sport és szórakozás: közel 30 üzlet, két gyönyörű úszómedence, teniszpályák, térítés ellenében a Shuiqi spa szolgáltatásai, egy 360 fokos panorámát nyújtó edzőterem és jógaórák állnak a vendégek rendelkezésére.
Strand és vízi élmények: a Dubai Atlantis The Palm szálloda tengeri élményei felülmúlhatatlanok. Az egyedülálló, 1,4 km hosszú, finom
homokos saját partszakasz tökéletes helyszín a kikapcsolódásra. A
szálloda egyik legnagyobb vonzereje, hogy az Aquaventure vízipark
17 hektáron, 700 méteres saját partszakasszal közvetlenül mellette található, szállóvendégei számára ingyenes belépéssel. A parkban
számtalan medence, vízesés van, valamint többek között a Neptun
és a Poszeidón tornyok, amelyek különleges vízicsúszdák sokaságával várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A Dolphin Bay különböző programjai egyedülálló találkozást kínálnak a delfinekkel,
ezen kívül fókasimogató, cápa szafari és búvárkodás is lehetséges

Az elegáns és minden kényelemmel felszerelt szállodai szobák az
azúrkék Perzsa-öbölre, az ikonikus Palm Islandra vagy Dubai lenyűgöző felhőkarcolóira néznek. 90%-uk egymásba nyitható, így tökéletes elhelyezést nyújtanak családok számára is.
A deluxe kétágyas szobák a Perzsa-öbölre vagy a Palm Jumeirah-ra
néznek, alapterületük kb. 45-47 m2. Két felnőtt és két gyermek, vagy
3 felnőtt számára nyújtanak kényelmes elhelyezést.
Felszereltségük: tágas, „walk-in” zuhanyozós fürdőszoba, légkondicionáló, televízió, telefon, minibár, széf, hajszárító, balkon vagy franciaerkély. Wi-Fi a közös területeken ingyenes, a szobákban felár ellenében használható.
Az ocean deluxe szobák mérete és felszereltsége megegyezik a deluxe szobákéval, gyönyörű tengerre néző panorámát kínálnak lakóiknak.
A Dubai Atlantis The Palm szállodában egyéb exkluzív szobatípusok, családi szobák, lakosztályok is foglalhatók lekérésre, az igényeknek megfelelően. A legkülönlegesebb szoba a vízalatti lakosztály, amelynek hatalmas panoráma ablakain át a lenyűgöző
vízalatti világ tárul fel lakói előtt.
Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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RAS AL KHAIMAH
családi nyaralás felsőfokon
Az Emirátusok nevének hallatán sokaknak a felhőket súroló üveg-acél paloták, a kétszázzal száguldó luxusautók és az
emberi képzeletet is felülmúló csoda-látnivalók képe sejlik fel
először. Ez is az egzotikus világ egy arca, a valóság azonban ennél sokkal változatosabb.
Ras Al Khaimah az emírségek kevésbé ismert ékköve, ahol feltárulnak az arab világ szépségei és autentikus élményei. 64
kilométernyi gyönyörű tengerpart, a bronzkorig visszanyúló gyökerek, az Emirátusok legmagasabb hegycsúcsa és legváltozatosabb tájai: burjánzó oázisok, meleg források, nap
perzselte sivatagok, törtélelmi jelentőségű erődök várják itt
hogy felfedezzék őket, távol a turisták dömpingjétől. Az érintetlen szépségű tájak annak is köszönhetők, hogy a városvezetés célja az eredeti hangulat és a természet megőrzése az
ember alkotta létesítmények garmadájától.

AKÁR A TRÓPUSOKON

HEGYEK A
FELHŐK FELETT
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Ras Al Khaimah neve földrajzi elhelyezkedésére utal, azt jelenti: a sátor teteje, mivel ez a legészakibb emirátus, s e tulajdonságának köszönheti a többi emírséghez képest jótékony klímáját is. Csendes,
lassan mélyülő, kristálytiszta vizű, homokos strandjai a trópusokra
emlékeztető színekben tündökölnek, az ember alkotta Marjan Island
négy korall alakú paradicsomi szigetén hófehér homokos strandok
és lenyűgöző szállodák sorakoznak. A hamisítatlan arab légkör mellett az legnagyobb kincs itt a nyaralás élménye: a jobbnál jobb szállodák ugyanis sejkhez illő kényeztetéssel, all inclusive ellátással és
pazar szolgáltatásokkal várnak. Adottságai és páratlan vízi sport kínálat miatt Ras Al Khaimah a gyerekes családok számára is tökéletes
választás. A szállodák temperált vizű szabadtéri medencéi mellett a
saját tengerparttal is rendelkező Iceland Water Park vízi vidámparkjában csobbanhatnak a kicsik és a nagyok. Az itt eltöltött nyaralást
tökéletesen ötvözhető a csupán egy órás autóútra lévő Dubai látnivalóival, vagy a varázslatos sivatag felfedezésével. Egész évben napsütés és egy különleges utazás élménye vár arra, aki e nem mindennapi úti célt választja!

A monumentális díszlet, mely meghatározza a Ras Al Khaimah-i tájat, a keleti határánál húzódó robusztus Hajar-hegység rögös vonulata. A 70 millió évvel ezelőtt kialakult csodálatos hegylánc legmagasabb csúcsa az 1934 méteres, kékben úszó szélfútta Jebel Jais, ahol
megtapasztalható a természet vadsága – s az emírség változatos tájainak egy újabb arca. A Hajar-hegység iránt a geológusok is hatalmas érdeklődést mutatnak, mivel a világ legnagyobb felületű ofiolit kőzetével – az óceáni kéreg kőzet együttesével találkozhatnak itt.
A közelmúltban kiépített 30 km-es hegyi autóút festői autós kirándulások, vagy remek hegyi séták helyszíne, kiváltképp hétvégén népszerű kirándulócélpont a helyiek körében. A hegy legújabb attrakciója a Via Ferrata zipline – egy 470 méter hosszú drótkötélpálya, mely
méretével az Emirátusok leghosszabb drótkötélpályája. A lenyűgöző
létesítmény három különböző hosszúságú és szintű pályán – harminc
emeletnyi magasságban kínál adrenalinnövelő izgalmakat a kalandvágyó turistáknak. A drótkötélpálya a nyári időszakban zárva tart.

MESÉLŐ MÚLT
A lebilincselő Ras Al Khaimah-i Nemzeti Múzeum az emírség gyökereit és történelmét ismerteti meg látogatóival. Az otthonául szolgáló masszív XVIII. századi erőd az 1960-as évekig az uralkodócsalád
székhelye volt, ma régészeti és néprajzi tárgyak pompás gyűjteménye látható falai között. Különösen érdekes az első emeleti Qawasim
szoba, ahol uralkodói dokumentumok, kéziratok, valamint szerződések gyűjteménye tekinthető meg. Lebilincselők az uralkodó család hagyományos fegyverei és a késő iszlám időszak első telepeseinek régészeti kiállításai is. A múzeum néprajzi része az Emirátusok
mindennapi életét, hétköznapjait, az építészettel, gyöngyhalászattal, datolyatermesztéssel, mezőgazdasággal, halászattal kapcsolatos tevékenységeket mutatja be. A kiállítások megtekintése után
jólesik megpihenni a múzeum szép árnyas kertjében, távol a nyüzsgéstől. A múzeumból kilépve balra pedig már az óváros vár.
Ras Al Khaimah történelmében fontos katonai szerepet játszott a
XVI. században sártéglából épült Dhayah erőd, mely egy hegytetőn
nézett az öbölre, hogy védje a régiót a brit seregektől. Egy 1891-es
csatában sajnos Ras Al Khaimah legtöbb erődje megsemmisült, így
különleges jelentőséggel bírnak az épségben maradottak. Az erődhöz vezető kanyargós lépcsők megmászásáért a lenyűgöző körpanoráma kárpótol, mely pazar kilátást nyújt a környékre, egy hatalmas
datolyapálma oázisra és a Hajar-hegységre. A nyári hőség miatt a látogatást érdemes télre időzíteni és kellő ivóvízzel felszerelkezni!
Ras Al Khaimah-tól délre egy érdekes, elhagyatott város, Jazirat Al
Hamra enged bepillantást a régmúlt idők hétköznapjaiba. A XIV.
században három helyi törzs alapította a várost, melyet 1830 körül
egy 200 fős, főleg halászatból és gyöngyhalászatból élő közösség
élt, s lakosainak létszáma az ezerkilencszázas évekre már elérte
a kétezer főt. Az 1960-as években, a nagyvárosi jobb élet reményében azonban lakói elkezdték elhagyni a települést, mely így teljesen kiürült. Jazirat Al Hamra egyike az Emirátusok legrégibb és

legjobb állapotban megmaradt városainak, jellegzetes, olaj előtti
házai korallkőből épültek sárral tapasztva, datolyapálma tetővel,
de láthatók itt fura széltornyok, romos mecsetek is. Hivatalos túrák nincsenek, taxival vagy bérautóval lehet eljutni a városba. A sok
törmelék miatt célszerű főbb utcákon maradni. Kényelmes, zárt cipőre és kellő ivóvízre szükség lesz a túra során, amelyet a nyári hőség miatt inkább télre érdemes tervezni.
A Hajar-hegység lábainál és Ras Al Khaimah városától 12 km-re
északra fekvő Shimal falut ásatásai szerint már a Krisztus előtti első században is lakták. Erről árulkodnak az 1980-as években feltárt
Wadi Suq időszakból származó kincsek: kőedények, kerámiák, bronz
fegyverek. Shimal több száz pre-iszlám sír otthona is, az Emirátusok egyik legértékesebb régészeti lelőhelye. A legfontosabb feltárás
az Umm al-Nar időszakból (Kr.e. 2500-2000) származó hatalmas kerek sír, mely egy útépítés során bukkant elő a földből. A lenyűgöző romok a közeli Husn Al Shimal erőd tetejéről láthatók be a legjobban.

VÍZI KALANDOK
Kétség nem fér hozzá, hogy Ras Al Khaimah legvonzóbb attrakciója
a 64 km hosszan húzódó érintetlen szépségű, trópusihoz hasonlatos
tengerpart aranyló, finomszemcsés homokkal és lassan mélyülő kristálytiszta vízzel. A part mentén sorakozó luxusszállodák egy részének
strandjait napi jeggyel a nem szállóvendégek is látogathatják. Tökéletes tengerparti szolgáltatások: árnyékot adó napernyők, kényelmes
nyugágyak, friss vizű zuhanyozók szolgálják a gondtalan strandolást.
Az Al Marjan ember alkotta remekműve négy korall alakú mesterséges szigetből áll. Exkluzív környezet, fantasztikus szállodák és csúcsnyaralás vár itt a látogatókra.
Ras Al Khaimah-ban a vízi sportok tárháza páratlanul gazdag és a
család minden tagját elkápráztatja. Búvárkodás, szörf, katamarán,
banánhajó, jetski, wakeboard, parasailing, mélytengeri horgászat és
megannyi más vizes élmény gondoskodik a tengerparti pihenés izgalmairól, sőt, a különleges flyboarddal még a víz feletti repülést is kipróbálhatják a kalandvágyók.
A vízi élményparkok kedvelői Dubai fantasztikus víziparkjai mellett
ellátogathatnak Ras Al Khaimah vízi vidámparkjába is: az Ice Land
Water Park a The Cove Rotana Resorttól kb. 20 perces, az Al Hamra Residence & Village-tól és a Waldorf Astoriától csupán kb.8 perces autóútra van.
Annak, aki egy eredeti arab gyógyfürdő élményére vágyik, nem kell
túl messzire utaznia. A várostól délkeletre egy szulfátos gyógyvizeiről nevezetes pálmafás oázis, Khatt búvik meg a hegyek között. Az

üdülőhely közel 30 méteres mélységből feltörő, 40 fokos gyógyvizei jótékonyan hatnak a reumatikus és bőrbetegségekre, izomproblémákra egyaránt. A forró medencék terápiás tulajdonságai miatt
messzi földről is járnak ide. Egy hagyományos arab fürdő vár arra, aki
ide látogat, a férfiak és a nők szeparáltan használhatják a szolgáltatásokat. A fürdő melletti szálloda a hosszabb itt tartózkodást és
gyógyulást tervezőknek jó választás. Ha Khatt-ban járunk, érdemes
felfedezni a környéket is, a terület mintegy 170 érdekes régészeti lelőhelynek is otthont ad. A feltárt terepek őskori sírköveket, XIX. századi sártégla erődítménytornyokat fedtek fel a nyilvánosság előtt, a
romok a település hosszú és folyamatos múltjáról árulkodnak.
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HILTON GARDEN INN
RAS AL KHAIMAH****

Kinek ajaÉnljuk?
Elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek fontos a központi elhelyezkedés és a szállodán kívül is szívesen fedezik fel a környéket. A vásárlást és szórakozást előnyben részesítőknek
karnyújtásnyira kínál élményeket a két bevásárlóközpont: a
Manar Mall és az Al Naeem Mall. Az üzleti utazók számára ideális a hotel felszereltsége és a 24 órás business center.
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A négycsillagos szálloda az Al Nakheel területén lévő kikötőnegyedben található, a kikötő mellett, néhány lépésre a RAK Kiállítási
Központtól és sétatávolságra a két nagy bevásárlóközponttól, a Manar Mall-tól és az Al Naeem Mall-tól. Az Emirátus óvárosának történelmi látnivalói is csupán egy kőhajításnyira vannak. Dubai Nemzetközi Repülőtere 70 perc alatt elérhető.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: kb. 86 km (kb. 70 perc autóval), Iceland Water Park: 9 km, Burj Khalifa, Dubai: 96 km.
Leírás, felszereltség: a Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah tágas,
modern létesítménye a kikötőnegyedben, egy vízparti sétány mellett várja vendégeit színvonalas szolgáltatásaival. A hotel saját tengerparttal nem rendelkezik, strandolásra az ingyenes shuttle busszal
megközelíthető testvérszállodában, a Hilton Ras Al Khaimah Resort
and Spa-ba van mód. Az út kb. 10-15 percet vesz igénybe.
Éttermek: a Garden Grille étteremben ízletes falatok kóstolhatók,
a Pavilion Pantry® üzlete különféle italokat és készételeket kínál, a
Garden Lounge-ban vagy a Pool bárban jól esik lazítani egy fárasztó nap után.
Sport: a testedzésről az ingyenes fitneszközpont, két teniszpálya,
valamint egy temperált szabadtéri medence és gyermekmedence
gondoskodik. A gyerekeket különböző tevékenységek szórakoztatják
és gyermekmegőrző központ is rendelkezésre áll.

A hotel 240 modern szobája kényelmes ágyakkal, üde dekorációval
nyújt pihentető kikapcsolódást. A 43 colos HDTV, a tea- és kávéfőző,
az ingyenes Wi-Fi, az íróasztal és ergonomikus szék mind hozzájárul
az itt eltöltött napok kényelméhez.
A kétágyas king szobák kb. 29 m2-esek. Legfeljebb 2 felnőtt és egy 12
év alatti gyermek helyezhető el bennük.
Felszereltségük: egy dupla ágy, íróasztal, ergonomikus szék, ingyenes
Wi-Fi, 43 colos TV, mini hűtőszekrény, szabályozható légkondicionáló, kávé- és teafőző, vasaló.
A kétágyas queen szobákban két dupla ágy van, így két felnőtt és két
12 év alatti gyermek vagy egy harmadik felnőtt elhelyezésére is alkalmasak, felszereltségük megegyezik a king szobákéval.
Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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AL HAMRA VILLAGE****

Kinek ajaÉnljuk?
Elsősorban pároknak, mert az arab stílusú, kisebb házak
nyugalmas kikapcsolódást nyújtanak. A sportok szerelmesei kipróbálhatják a golfot a közeli pályán, a felnőttek pedig a szálloda angol pubjában kapcsolódhatnak ki egy strandolós nap után. A „shoppingról" sem kell lemondania annak,
aki itt lakik: az Al Hamra Mall bevásárlóközpontja sétatávolságra van.
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A négycsillagos szálloda Jazirat Al Hamra szívében, egyórás autóútra található a Dubai Nemzetközi Repülőtértől. Az Al Hamra Golf
Club és az Al Hamra Mall bevásárlóközpontja csupán sétatávolságra van. A Dubai Mallba a szálloda ingyenes shuttle busza közlekedik (a szabad kapacitás függvényében, előzetes jelentkezéssel).

Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: kb. 65 km (kb. 1 óra autóval), Iceland Water Park: kb. 7 km (8 perc autóval).
Leírás, felszereltség: a kétszintes épületek alkotta szállodakomplexum Ras Al Khaimah fehér homokos tengerpartjától kb. 5 perc sétára található, az Al Hamra golfpálya szomszédságában. A kétszintes hagyományos arab stílusú házak két sorban helyezkednek el. A vendégek
szabadon használhatják a kb. 250 méterre található Al Hamra Residence ötcsillagos testvérszálloda homokos strandját, valamint a testvérszálloda teniszpályáihoz is elérhetőség biztosított.
Szolgáltatások: a szállodában étterem (nemzetközi konyha), bár, angol pub, edzőterem, egészség klub, szauna, masszázs center, tradicionális thai kezelésekkel, térítés ellenében. A kültéri medence mellett
napozóterasz és bár található, ahol könnyű falatokat, hűsítőket és koktélokat szervíroznak. Wi-Fi a közösségi tereken ingyenes, a szobákban
felár ellenében kérhető. A gyerekeknek szabadtéri játszótér szolgálja a
felhőtlen kikapcsolódást.

A szálloda 219 tágas és otthonos szobája és lakosztálya modern fabútorokkal berendezett. A legtöbb szoba erkéllyel vagy terasszal rendelkezik, amely a golfpályára vagy az úszómedencére, kertre nyújt kilátást.
Felszereltségük: kényelmes fürdőszoba, síkképernyős, műholdas TV,
elektronikus széf, hajszárító, telefon, a földszinti szobákhoz terasz,
az emeleti szobákhoz balkon tartozik, néhány emeleti szoba kivételével, amely csak ablakos. Vasaló, vasalódeszka, babaágy, pótágy lekérésre lehetséges.
A standard szobák 28 négyzetméteresek, egy franciaággyal felszereltek, maximum 2 felnőtt számára nyújtanak elhelyezést. Privát erkélyükről szép kilátás nyílik az Al Hamra Village épületeire.
A classic szobák 35 négyzetméteresek, egy franciaággyal felszereltek (némelyik, erkély nélküli classic szobában két külön álló ágy van).
A családias hangulatú szobákból szép kilátás nyílik a golfpályára,
vagy a medencére és a kertre. A classic szobák legfeljebb 2 felnőtt
és 1 gyermek elhelyezésére alkalmasak, igény esetén gyermekek számára pótágyazhatók.
Ellátás: félpanzió vagy all inclusive.
Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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AL HAMRA RESIDENCE*****

Kinek ajaÉnljuk?
Az aktív pihenés kedvelőinek jó választás a hotel: edzőterem, medencék, teniszpályák és 18 lyukú golfpálya is van a
közelben. Aki pedig egy kis vásárlással dobná fel a tengerparti pihenést, elsétálhat a közeli Al Hamra Mall bevásárlóközpontba.
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Az ötcsillagos szálloda Ras Al Khaimah tengerpartján, közvetlenül a Waldorf Astoria szálloda mellett épült, Jazirat Al Hamra szívében, egyórás autóútra a Dubai Nemzetközi Repülőtértől. Az Al Hamra Golf Club és az Al Hamra Mall bevásárlóközpontja sétatávolságra van. A Dubai Mallba a szálloda ingyenes shuttle busza közlekedik (a szabad kapacitás függvényében, előzetes jelentkezéssel).
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: kb. 65 km (kb. 1 óra autóval),
Iceland Water Park: kb. 7 km (8 perc autóval).
Leírás, felszereltség: a minden kényelemmel felszerelt szálloda
közvetlenül saját, 250 m hosszú, hófehér homokos tengerpartján
emelkedik. A szálloda saját strandját az 5 perces sétára található
testvérszálló, az Al Hamra Village vendégei is használhatják.
Éttermek: a szállodában négy étterem (tengeri fogásokat kínáló, közel-keleti, grill, nemzetközi konyha) és három bár kínálatából választhatnak a vendégek.
Sportok, egészség: szabadtéri medence, teniszpályák, edzőterem
Techno Gym gépekkel, térítés ellenében masszázs áll a vendégek
rendelkezésére. A közelben, az Al Hamra Village szálloda mellett
golfpálya van.
Gyerekbarát szolgáltatások: gyermekmedence, szabadtéri játszótér.
A Wi-Fi a közösségi tereken ingyenes, a szobákban felár ellenében kérhető.

A szálloda 147 tágas és elegáns lakosztálya nyugalmat áraszt, ablakaiból kilátás nyílik a tengerre vagy a golfpályára. Prémium minőségű
ágyak, nagysebességű vezeték nélküli internet (térítés ellenében) és
teljesen felszerelt konyha teszi kényelmessé az itt töltött napokat.
A deluxe lakosztályok max. 83 m2-esek, a golfpályára vagy a tengerre
néznek. Két felnőtt számára nyújtanak kényelmes elhelyezést.
Felszereltségük: fürdőszoba, felszerelt konyhasarok, síkképernyős,
műholdas TV, elektronikus széf, hajszárító, telefon. Vasaló, vasalódeszka lekérésre lehetséges. Az internet vezetékes, felár ellenében
vehető igénybe. Némelyik szobához terasz vagy balkon tartozik.
Az egyhálószobás lakosztályok kb. 85-107 négyzetméter nagyságúak, a tengerre vagy a golfpályára nyílik belőlük kilátás. Ez a szobatípus 2 felnőtt és 1 gyermek számára is kényelmes elhelyezést nyújt.
Lekérésre nagyobb szobák: két hálószobás (191 m2) és három hálószobás (263 m2) lakosztályok foglalhatók, amelyeket elsősorban nagyobb családok vagy társaságok számára ajánljuk.
Ellátás: félpanzió vagy all inclusive.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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DOUBLETREE BY
HILTON RESORT & SPA
MARJAN ISLAND*****

Kinek ajaÉnljuk?
A fantasztikus gyerekbarát szolgáltatások és a felújított gyerekklub miatt családoknak ideális választás, a sportos és az
aktív pihenést kedvelő utasoknak pedig azért, mert rengeteg
étterem, bár, kikapcsolódási és sportlehetőség van a szállodában. Sétatávolságra az Al Hamra Mall bevásárlóközpontja vár
üzleteivel. Párok körében is népszerű a hotel, mely széles körű
szolgáltatásai miatt kitűnő ár-értékarányt képvisel.
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Az ötcsillagos szálloda a közelmúltban elsőként épült a Ras Al Khaimah-hoz tartozó mesterséges Marjan Island-en, kb. 50 perces
autóútra a Dubai Nemzetközi Repülőtértől. A közeli Al Hamra bevásárlóközpont mindössze 5 perc alatt, míg az Iceland csúszda- és
vízipark kb. 15 perc alatt érhető el gépkocsival.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: kb. 75 km (kb. 50 perc autóval),
Iceland Water Park: 17 km (15 perc autóval), Burj Khalifa, Dubai: 90 km.
Leírás, felszereltség: mesés szolgáltatások, 600 méter hosszú saját,
finom homokos strand, lenyűgöző éttermi kínálat és pazar úszómedencék kényeztetik a szállodában a pihenni vágyók apraját és nagyját.
Gasztronómia, éttermek: a szállodában összesen 10 étterem (török
és libanoni, ázsiai, angol és európai, olasz, nemzetközi konyha, valamint könnyű falatok) és bár egész napos étkezési lehetőséggel, 4
speciális étterem, valamint night club is megtalálható.
Sportok, egészség: a sportok és az aktív pihenés kedvelőinek a 7 kültéri fűtött medencén és a 24 órás edzőtermen kívül számtalan tevékenység: vízigimnasztika, strandröplabda, tollaslabda, hastánc,
biliárd, boccia, sakk, darts, streching, asztali tenisz, teniszpálya hozzáférés, vízi sportok, jóga, zumba áll rendelkezésre. Egyes sportok térítés ellenében vehetők igénybe.
Wellness: 2 Spa (az egyik csak hölgyeknek egy beltéri medencével),
szauna, kilenc kezelőszoba, gőz- és pezsgőfürdő kényezteti a vendégeket. Egyes szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe.
Gyerekbarát szolgáltatások: az újonnan felújított gyerekklubhoz szabadtéri játszótér és egy „kalózhajó” is tartozik vízi résszel és
csúszdákkal. Igazi attrakció az Emírségek legnagyobb Tarzan-hajója
két trambulinnal, vízcsúszdával, nagy kötélhintával.
A szállodában ajándékbolt, mosoda, pénzváltás, autóbérlés, szobaszerviz, hatalmas bálterem és 3 konferenciaterem teszi még kényelmesebbé az itt eltöltött napokat.

Wi-Fi a közösségi tereken ingyenes, a szobákban felár ellenében kérhető.

A modern berendezésű szobákban minden felszerelés adott a
gondtalan nyaraláshoz. A szállodában számos szobatípus áll
rendelkezésre.
A balkonos kétágyas szobákban két felnőttel együtt legfeljebb egy
gyermek helyezhető el kihúzható pótágyon.
Felszereltségük: légkondicionáló, modern, kádas és külön zuhanyozós fürdőszoba, köntös és papucs, síkképernyős televízió kábel- és
prémium csatornákkal, telefon, mini hűtőszekrény, széf, tea- és
kávéfőző, hajszárító, balkon. A tengerre néző balkonos kétágyas
szobáknál a teraszról a Perzsa-öbölre nyílik kilátás.
A bay club tenger felé néző kétágyas szobák a magasabb emeleteken helyezkednek el, kb. 45 m2-esek, tágas balkonukról zavartalan a panoráma a tengerre. 2 felnőtt és 2 gyerek kényelmes elszállásolását biztosítják.
Felszereltségük: egy dupla ágy, egy szófa ágy, íróasztal, tágas fürdőszoba zuhanyzóval, köntös és papucs, piperecikkek, LCD TV, telefon,
vasaló, mini hűtőszekrény, széf, tea- és kávéfőző.
A kb. 45 m2 balkonos deluxe kétágyas szobák 2 felnőtt és 2 gyermek
kényelmes elhelyezését biztosítják, felszereltségük megegyezik a bay
club szobákéval. Felár ellenében tengerre néző szobák is igényelhetők.
Ellátás: félpanzió vagy all inclusive.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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HILTON AL HAMRA BEACH
& GOLF RESORT*****

Kinek ajaÉnljuk?
Családoknak ideális a gyerekbarát szálloda, amely gyönyörű környezetben, fantasztikus szolgáltatásokkal vár. Pároknak, vagy egyedül utazóknak is jó választás: a nagy alapterületen lévő villák nyugodt kikapcsolódást nyújtanak. A
sportos utasok számtalan sportlehetőség közül válogathatnak, a közelben pedig 18 lyukú golfpálya is van. A vásárolni
és szórakozni vágyókat a hotel népszerű éttermei, pubjai és
a közeli Al Hamra Mall várja.
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Az arab stílusban épült villaépületekből álló Hilton Al Hamra Golf & Beach Resort a szórakozás, a bevásárlóközpontok, az éttermek és
a sportklubok közelében, Al Hamra üdülőhelyen található. Dubai ikonikus épületei és izgalmas látnivalói mindössze egy óra autóútra fekszenek innen.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 78 km (kb. 50 perc autóval),
Al Hamra Golf: a szálloda mellett, Al Hamra Marina: 270 m, Al Hamra Mall: 1 km.
Leírás, felszereltség: puha, fehér homokos strand, izgalmas vízi
sportok, világszínvonalú, 18 lyukú golfpályája, a Hadzsar-hegység és
az Arab-öböl lenyűgöző háttere, az arab erőd benyomását keltő minden kényelemmel felszerelt, ötcsillagos szálloda széleskörű szolgáltatásai gondoskodnak a felhőtlen itt eltöltött napokról.
Gasztronómia, éttermek: a szállodában öt étterem (libanoni, közel-keleti, polinéziai, tengerparti étterem könnyű ebédekre és angol
pub), lounge bár és kávézó várja a vendégeket.
Sportok, wellness: két úszómedence, szabadtéri jacuzzi,
Spa-részleg (térítés ellenében kezelések, masszázsok, szauna),
szépségszalon szolgálja a sportolni-szépülni vágyó vendégek kényelmét. A sportok szerelmesei számos lehetőség: 18 lyukú golf
pálya (térítés ellenében), fitneszterem, két kivilágított teniszpálya, röplabda, futball, minigolf, jet-ski, horgászat, snorkeling
közül választhatnak (a szolgáltatások egy része térítés ellenében
vehető igénybe).
Strand: a 600 m hosszú privát, homokos tengerparton térítéses vízi
sportok közül választhatnak az utazók.

Gyerekbarát szolgáltatások: gyermekmedence, játszótér, gyermekklub.
A szállodában ajándékbolt, rendezvények számára 6 konferenciaterem
és 700 fős bálterem áll a vendégek rendelkezésére térítés ellenében.
Wi-Fi a közösségi tereken ingyenes, a szobákban felár ellenében kérhető.

A szálloda 250 tágas és miden kényelemmel felszerelt szobájából és 15 lakosztályából a parkosított kertre, a golfpályára vagy a tengerre nyílik kilátás.
A kétágyas kertre néző szobák alapterülete kb. 48 m2, egy dupla ágy van
bennük, nappali sarokkal és kanapéval rendelkeznek, privát terasz tartozik hozzájuk. Két felnőtt számára nyújtanak kényelmes elhelyezést.
Felszereltségük: légkondicionáló, fürdőkádas fürdőszoba piperecikkekkel, fürdőköpeny és papucs, LCD síkképernyős HDTV, kávéfőző, hajszárító, vasaló, ébresztőórás rádió, MP3 csatlakozás, kávé- és
teafőző, állítható termosztát, mini hűtőszekrény, széf, Wi-Fi csatlakozási lehetőség (a szolgáltatás térítéses).
A szállodában superior és deluxe kétágyas szobák családok számára
is foglalhatók, akár tengerre néző panorámával.
Ellátás: félpanzió vagy all inclusive.

Aktuális árainkról és további információkról érdeklődjön irodáinkban és weboldalunkon!
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HILTON RAS AL KHAIMAH
RESORT & SPA*****

Kinek ajaÉnljuk?
Családoknak tökéletes úti cél, mert 1,5 km hosszú fehér homokos part, pazar gyerekbarát szolgáltatások, hatalmas
gyerekklub, tiniklub és medencék várják itt a gyerekeket és
szüleiket. A kaland és a sportok kedvelőinek is elképesztő élményekben lesz itt része a remek szárazföldi és vízi sportok
és a 6 medence izgalmaival. A szálloda az egyik kedvencünk
csodaszép strandja és gyerekbarát szolgáltatásai miatt.
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Az Arab-félsziget északi csücskén található ötcsillagos szálloda Ras Al Khaimah központi részén fekszik, kb. 1 óra 20 perces autóútra
Dubai Nemzetközi Repülőterétől. A családok számára is ideális szállodának egyedülálló módon 1,5 km hosszú fehérhomokos tengerpartja van. A szálloda környéke és Ras Al Khaimah számtalan kikapcsolódási lehetőséggel: golffal, lovaglással, quadozással, souk-okkal, vízi parkkal, sivatagi és hegyi szafarikkal, vitorlázással vár.

Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 90 km (kb. 75 perc autóval),
Burj Khalifa, Dubai: kb.115 km (kb.1,5 óra autóval).
Leírás, felszereltség: Az ötcsillagos szálloda egy privát öbölben helyezkedik el közvetlenül saját, 1,5 km hosszú tengerpartján. Színvonalas szolgáltatásai és fekvése miatt méltán az egyik legkedveltebb hotel Ras Al Khaimah-ban.

Gyerekbarát szolgáltatások: a gyermekek számára gyermekklub
szolgálja a felhőtlen szórakozást, amely egy 250 m2 alapterületű beltéri és kültéri és játszótérből és csúszdás gyermekmedencéből áll,
korosztályok szerinti felügyelt játékokkal. A Hide tiniklub moziszobával, videójátékokkal, táncteremmel várja a nagyobb gyerekeket.

Gasztronómia, éttermek: tizenhárom étterem és bár gazdag kínálatából, az ázsiai, olasz, brazil currasco, tengerparti barbecue és
a nemzetközi konyha ínyencségeiből választhatnak a vendégek, továbbá esténként változatos bárok és éjszakai szórakozási lehetőségek színesítik a napot.

A szállodában ezen kívül konferenciatermek, mosoda, autóbérlés,
taxi foglalás, kirándulások, felszerelt business center is a vendégek
kényelmét szolgálja. Üzletek (ajándékbolt, szőnyegbolt, duty free
és sportbolt), fodrászat és gyógyszertár teszi még komfortosabbá
az itt tartózkodást.

Spa, wellness és fitness: a színvonalas Spa kilenc kezelőszobával,
két hammammal, jacuzzival, szaunával, gőzkamrákkal, pihenőszobákkal, szalonokkal és a tengerparton két kezelősátorral várja a lazító kényeztetésre vágyó vendégeket. A kezelések térítés ellenében vehetők igénybe. A tágas, jól felszerelt Hilton Fitness by Precor
egészségklub a nap 24 órájában nyitva tart.

A szálloda összesen 475 szobával, lakosztállyal és villával rendelkezik,
melyekhez balkon vagy terasz tartozik.

Strand, medencék, sportok: a szálloda 1,5 km hosszú, gyönyörű
saját, fehér homokos partszakasszal rendelkezik. Négy medencéje ápolt, parkosított környezetben található, ezen felül két árnyékos
gyermekmedence is van, melyekhez csúszda tartozik. A szálloda területén strandröplabda, foci, vízilabda, tollaslabda, asztalitenisz és
darts áll a vendégek rendelkezésére. A vízi sport központban snorkeling, vízisí, szörfözés, búvárkodás és még számos más sport próbálható ki, térítés ellenében.

A kétágyas szobák alapterülete kb. 45–50 m2, kertre néző kilátás
nyílik belőlük. Légkondicionálóval, fürdőkádas és zuhanyozós fürdőszobával, televízióval, telefonnal, Wi-Fi –vel, minibárral, széffel, kávéfőzővel, hajszárítóval, köntössel és papuccsal felszereltek, balkon
vagy terasz tartozik hozzájuk. A deluxe szobák a tengerre vagy a medencékre néznek. A szállodában 2 felnőtt és két gyermek kényelmes
elhelyezése is biztosított a két duplaággyal rendelkező szobákban.
A szállodában tengerre néző szobák és villa épületeiben nagyobb méretű deluxe szobák is foglalhatók.
Ellátás: félpanzió vagy all inclusive.
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RIXOS BAB AL BAHR
RAS AL KHAIMAH*****

Kinek ajaÉnljuk?
Ötcsillagos családi nyaralás felsőfokon! A kicsiket gyerekbarát szolgáltatások, mini aqua park és animáció, a tiniket külön nekik való programok és játékok kápráztatják el,
a felnőttekre szárazföldi és vízi sportok, lenyűgöző medencék, fantasztikus éttermek, szórakoztató programok és kalandok várnak. A nyüzsgés miatt a nyugalmat előnyben részesítőknek nem ajánljuk a hotelt.
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Az ötcsillagos szállodakomplexum Ras Al Khaimah-ban található, a Dubai Palm Islandhez hasonlatos mesterséges Marjan Island-en,
közvetlenül a homokos tengerparton. A Dubai Nemzetközi Repülőtér 70 km-re található a szállodától. Az Al Hamra Mall üzletei és éttermei, valamint az Al Hamra Golf Club 10 perces autóútra van.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 70 km, Dubai városközpont:
80 km, Ras Al Khaimah városközpont: 25 km.
Leírás, felszereltség: az egyiptomi piramisokat idéző épületek a hotel ápolt kertjében a 340 méter hosszú privát strand mellett találhatók, ahol napágyak vagy bérelhető cabanák állnak a nyaraló vendégek rendelkezésére. A téli hónapokban a szórakoztató programok
elsősorban szabadtéri helyszíneken folynak: játékok a temperált medencékben, hétvégi beach partik, élőzene, tánc és világszínvonalú
előadók az Entertainment Square amfiteátrumában.
Gasztronómia, éttermek: kilenc étterem (olasz, török, tengeri fogásokat kínáló, steakhouse, hamburgerező, egy ázsiai étterem, mely kínai, thai és japán fogásokat kínál, nemzetközi konyha) és öt bár szolgáltatásai közül választhatnak a vendégek, ezek egy része előzetes
asztalfoglalással látogatható.
Medencék, sportok: a szállodában összesen hét medence található,
négy kültéri, melyből egy csak a felnőttek nyugodt kikapcsolódását
szolgálja, egy gyermekmedence, és két fedett medence a spa részlegen, külön a férfiaknak és a nőknek. Ezen felül egy mini aquapark is
megtalálható három csúszdával és egy medencével. Az aktív kikapcsolódást keresők számára edzőterem, különféle sportolási lehetőségek (futball, röplabda, kosárlabda, vízilabda, csoportos pilates, jóga
és aerobic órák, tenisz, asztali tenisz, biliárd, darts) és térítés ellenében vízi sport lehetőségek széles tárháza (jet-ski, babán, vízisí, flyfish,
katamarán) áll rendelkezésre a közeli búvár és vízi sport centrumban.
Gyerekbarát szolgáltatások: a 4-12 éves gyerekeket diszkó, fedett
játszóház és különféle kézműves és sportfoglalkozások, filmvetítések
várják animátorok közreműködésével. A 10-17 éves tinédzserek számára társasjátékok és videó játékok biztosítottak, melyekből hetente házi versenyt is rendeznek.

A Rixos Bab Al Bahr 650 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A látványos piramis alakú épületeknek köszönhetően a legtöbb szobából
rálátás van a Perzsa-öböl azúrkék vizére. A szobák minden kényelemmel és komforttal felszereltek, a márványburkolatú fürdőszobák különleges luxust kölcsönöznek.
A kétágyas deluxe szobák kb. 34-37 m2-esek, egy dupla ággyal felszereltek,
két felnőtt és egy 12 év alatti gyermek kényelmes elhelyezését biztosítja.
Felszereltségük: fürdőszoba esőzuhannyal, hajszárító, légkondicionáló, LED televízió, telefon, minibár, széf, hajszárító, némelyikhez balkon
is tartozik. Wi-Fi a szobákban és a közös területeken is ingyenesen
használható.
A balkonos premium szobák felszereltsége azonos a deluxe szobákéval,
alapterületük kb. 43-47 m2, két felnőtt és egy 12 éves alatti gyermek kényelmes elhelyezését biztosítják.
A családi szobák kb 61-81 m2-esek, 2 felnőtt és két 12 év alatti gyermek
kényelmes elhelyezését biztosítják.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás, mely az alábbiakat tartalmazza: büféreggeli, -ebéd és -vacsora a Seven Heights étteremben, á la carte
étkezés a kijelölt éttermekben (előzetes asztalfoglalás szükséges), alkoholos és alkoholmentes italok fogyasztása a megjelölt éttermekben
és bárokban nyitvatartási időtől függően, amely egymástól eltérő. Továbbá: üdítőital és sör a minibárból, Wi-Fi, shuttle busz a Maran Mall
és az Al Hamra Mall bevásárlóközpontba (előzetes foglalás szükséges),
Spa, fitnesz központ, programok a felnőtteknek és a gyerekeknek, nem
motorizált sportok. Az all inclusive programban nem szerepel a szobaszerviz, a masszázs, a szépségszalon, a vízi sportok, az á la carte éttermi étkezés bizonyos éttermekben és bárokban, a gyermekmegőrzés és
a privát cabanák használata.
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WALDORF ASTORIA
RAS AL KHAIMAH*****

Kinek ajaÉnljuk?
Családoknak: a szálloda remek gyerekes szolgáltatásai és
a kiemelkedő gyerekfoglalkozások miatt. Pároknak, baráti társaságoknak és egyedül utazóknak: a kényeztető szolgáltatások és a sportok gazdag tárháza miatt. A kalandokat,
sportokat kedvelő vendégekre vízi sportok, búvárkodás, tenisz, vagy a közeli Al Hamra Golf Club vár. Aki pedig vásárlással színesítené az itt tartózkodást, a közeli Al Hamra Mallban hódolhat szenvedélyének. A Waldorf Astoria az egyik
kedvencünk: luxus és ötcsillagos élmény minden szinten!

48

otptravel.hu

A sejk palotájának épült ötcsillagos szálloda közvetlenül a homokos tengerparton található. A Waldorf Astoria szállodalánc híres
arról, hogy minden országban egyedi és különleges légkört teremt, és ahol a vendéget uralkodókat megillető elegancia fogadja, a
megszokott magas színvonalon.
Fekvése: Dubai Nemzetközi Repülőtér: 87 km (kb. 50 perc autóval),
Ice Land Water Park: 13 km (kb. 8 perc autóval), Burj Khalifa, Dubai:
kb. 95 km (kb. 1 óra autóval).
Leírás, felszereltség: a Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 2013
augusztusában nyitotta meg kapuit, s nevéhez hűen rövid időn
belül az Egyesült Arab Emírségek egyik legnevesebb szállodájává vált. Hamisítatlan Waldorf szolgáltatások, időtlen stílus és
elegancia, inspiráló környezet és felejthetetlen élmények várnak itt az utazókra.
Gasztronómia, éttermek: a szállodában összesen kilenc étterem és bár található. Főétterem a földszinten, amerikai steak
house és tengeri étterem, közel-keleti fúziós étterem, japánkerttel körülvett ázsiai és japán étterem bárral és lounge-dzsal,
„alfresco” mediterrán étterem, medencére néző tengerparti étterem a könnyebb napközbeni étkezésekre, a Waldorf Astoria
hagyományait követve a Peacock Alley – vagyis a „Páva” elegáns
lobby-ja és kávézója, teázó 150 féle teával, szivarbár, valamint
lounge és bár tánctérrel az esti kikapcsolódásra.
Spa, wellness és fitness: az exkluzív Spa részleg kezelései és szolgáltatásai teljes körű kikapcsolódást nyújtanak, prémium kozmetikumok felhasználásával. A termál részlegben aroma gőzkabin, szauna,
gyógynövényes fürdő, jégzuhatag valamint friss és trópusi zuhanyok frissítik fel a vendégeket. A kezelések térítés ellenében vehetők
igénybe. Az edzőterem Technogym berendezések széles választékával felszerelve, valamint kivilágítható teniszpályák is várják a sportok
kedvelőit. A csoportos jóga és pilates órákon kívül személyi edző is a
vendégek segítségére van.
Strand, medencék, sportok: a 350 méter hosszú homokos strand
mellett két kültéri medence, a golf szerelmeseinek a szomszédos Al

Hamra Golf Club 18 lyukú pályája kínál színvonalas kikapcsolódási lehetőséget.
Gyerekbarát szolgáltatások: három éves kor felett a gyerekeket
felszerelt gyerekklub várja fedett játszótérrel és medencével. Nyitva naponta 10.00 és 19.00 között. Igény esetén gyermekfelügyelet is
igénybe vehető térítés ellenében.
A Waldorf Astoria Ras Al Khaimah szállodában ezen felül több felszerelt konferenciaterem, rendezvényszervezés, business center, könyvtár is van.

A 346 tágas és elegáns szoba és lakosztály luxust és nyugalmat
áraszt. Az 56 négyzetméteres, vagy nagyobb szobákból panoráma
nyílik a Perzsa-öbölre, a golfpályára, a Hajar-hegységre és a fehér
homokos tengerpartra.
A kétágyas superior szobák alapterülete kb. 56 négyzetméter.
Légkondicionálóval, márványborítású, káddal és külön esőzuhan�nyal berendezett fürdőszobával, HD televízióval, telefonnal, minibárral, kávéfőzővel, széffel, hajszárítóval, mp3 lejátszóval, gardróbbal, köntössel és papuccsal felszereltek, balkon és elkülönített
ülősarok tartozik hozzájuk. Wi-Fi a szobákban és a közös területeken is ingyenesen használható. Egy dupla vagy két szimpla ág�gyal felszereltek.
Pótágyon legfeljebb egy felnőtt vagy egy gyermek helyezhető el.
A szállodában nagyméretű elegáns lakosztályok, családi szobák is
foglalhatók.
Ellátás: reggeli, félpanzió vagy teljes ellátás.
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OTP Travel irodák
1061 Budapest, Andrássy út 29.
Tel.: (1) 374–7283, 374–7284
Fax: (1) 374–7282
E–mail: vakacio@otptravel.hu
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7–9.
Tel.: (1) 486–6060, 486–6061, 62, 63
Fax: (1) 338–2447
E–mail: nyaralas@otptravel.hu
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
2B Terminál – galéria szint
Tel.: (1) 296–5490, 296–5491
Fax: (1) 296–5492
E–mail: repter@otptravel.hu
4029 Debrecen, Csapó utca 40.
Tel./fax: (52) 422–588, 342–066
E–mail: debrecen@otptravel.hu

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Tel.: (82) 415–999 Fax: (82) 416–139
E–mail: kaposvar@otptravel.hu
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Tel.: (76) 416–580 Fax: (76) 493–198
E–mail: kecskemet@otptravel.hu
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504–303, 504–304 Fax: (42) 504–315
E–mail: nyiregyhaza@otptravel.hu
3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.
Tel.: (32) 512–015 Fax: (32) 512–016
E–mail: salgotarjan@otptravel.hu
6720 Szeged, Kárász utca 15.
Tel.: (62) 552–552 Fax: (62) 552–551
E–mail: szeged@otptravel.hu

9022 Győr, Bajcsy–Zsilinszky út 52/b.
Tel: (96) 311–249 Fax: (96) 311–510
E–mail: gyor@otptravel.hu

INFORMÁCIÓS VONAL: (1) 486 6600
Az OTP Travel az év 365 napján reggel 6 órától este 10 óráig teljes körű
idegenforgalmi szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az OTP Travel a következő szervezetek tagja:

Tisztelt Ügyfelünk!
Bízunk benne, hogy valamennyi szolgáltatásunkkal elégedett lesz. Amennyiben valamelyik szolgáltatással
kapcsolatban észrevétele merülne fel, úgy kérjük, hogy a hatályos jogszabályok szerint a helyszínen idegenvezetőnkkel vagy szolgáltató partnerünkkel jegyzőkönyvet vetessen fel, melyet visszaérkezését követően
8 napon belül szíveskedjék irodánk részére elküldeni. Panaszát természetesen megfelelő körültekintéssel kivizsgáljuk és orvosoljuk. Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy amennyiben panasza elbírálását nem megfelelőnek ítéli meg, úgy jogorvoslatért a megyeszékhelyenként működő békéltető testületekhez is fordulhat.

www.otptravel.hu

Szálljon velünk tengerre és
fedezze fel a tengeri hajóutak nyújtotta
élményeket és kényelmet!
CSOPORTOS HAJÓÚTJAINK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL:
a Földközi-tenger vidéke, Észak-Európa, a Karib-tenger vidéke
Alaszka, Panama és Costa Rica, a Karib-tenger vidéke, Ázsia
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Válasszon több száz útvonal közül igényei szerint
a hajosut.hu oldalon, vagy kérje munkatársaink segítségét!

