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דובאית"א – : 1יום 
בטיסה היום ונצא  בנתב"ג  ניפגש  אל  ישירה 

בקצבדובאי- שמתפתחת  מתקדמת  גדולה,  עיר 
נוצצים, קומות  רבי  יוקרתיים,  מלונות  עם  מואץ 
חופים יפים, מרכזי קניות גדולים, איים מלאכותיים,
פארקי שעשועים. מקום עתידני, מתקדם ביותר,

,ו! עם נחיתתנ הוא הגדול ביותר בעולם...כשהכל
.  למלוננוהעברה

דובאי –  שארג'הדובאי-  : 2יום 
-העיר לאחר ארוחת הבוקר, ניסע אל  שארג'ה

באיחוד ובאוכלוסייתה  בגודלה  השלישית 
ובמוזאון.האמירויות העתיק  ברובע  נבקר   

והצגת,המורשת שימור  למחקר,  המוקדש   
והתרבות של העיר . נמשיךהמסורות, המנהגים 

ונשוב אל דובאי, לביקור באחד משווקי המקום 
סקיאת האתר ", שם נראה קניון "אמירייטס"אל 

ענק  מלאכותי  סקי  אולם  הרהדובאי"-  כולל 
יינתן זמן חופשי לארוחת צהרייםמושלג ורכבל  .

בעיר המודרנית- וקניות. פנוראמי  לסיור  נמשיך 
אל ערב נצפה  אל  "בורג'  Burj")מגדל   Al

Arab דובאי של  המפורסמים  הסמלים  אחד   ,)
 הבנייןבצורת סירת מפרש הבנוי על אי מלאכותי.

.משמש כבית מלון שנחשב לטוב וליוקרתי בעולם
ג'ומיירהנבקר  מדינת  )בשוק   Souk  Madinat

Jumeirahמתבלינים ונעלי בית ועד זהב תוצרת- )
מרינה של דובאי-שכונתה על פנינחלוף  .מקומית

מגורים יוקרתית עם בתי קפה מעוצבים ושווקים
נצפה באי. יאכטות יוקרתיותוארעיים לעבודות יד 

 מטרים500אי מלאכותי של  " איילנד"בלו ווטרס
יפה טיילת  ובה  את . בלבד  דובאי"-נראה  "עין 

התמריםנבקר באי .גלגל הענק הגדול בעולם  
רכבת מטרוהמפורסם- אליה נגיעה ב"מונורייל" - 

המפורסם. .חדשנית, ללא נהג

פאלם" "אטלאנטיס  המלון  אל  נצפה 
המפורסם.

-""The  Point באתר נבקר מתחם מגורים   
הכולל  וטיילת80ותיירות  חנויות  מסעדות,   

החודרת למרחק של קילומטר וחצי לתוך הים
רנוקי מיםזנצפה במופע מרהיב של המזרקות ו

של המגיעים לגובה  קצב105  לפי  מטרים   
שתתנגן הבינלאומית  הסיור,. המוזיקה  בתום 

העברה למלוננו. 

: דובאי-העיר העתיקה- אתר המסגרת-3ום י
הגן הפלאי- הכפר הגלובלי

נצא לאחר הבוקר,  ארוחת  בעיר  טיול  ליום 
". נסיירדירה"רובע העתיקה של דובאי- נבקר ב

תבליניםבשוק ו  נחצה את.ב מפורסםהזה שוק   
מסורתית התעלה סירה  )"אברה" עם   Abra,)

הרובע העתיקנמשיך אל  הבדים. אל שוק ונגיע
בארכיטקטורה של המאופיין  עתיקהבסטקיה-   ,

וגלריות אומנויות. עוד נבקר סמטאות מפותלות 
ההיסטוריה של הקפהבמוזאון הקפה, ונלמד על 

למזרח  מסעו  חופשיואת  מזמן  נהנה  התיכון. 
לארוחת צהריים )עצמאית( ונמשיך לביקור באתר

חדש"המסגרת"-מ גרנדיוזי  מסגרתבנה  בצורת   
למסגרת מוזהבת. את נופי העיר,  המכניסענק 

גן הפרחיםנמשיך לביקור בגן הפלאי של דובאי- 
בעולם ביותר  מ- הגדול  למעלה  מיליון45עם   

והוא גינס פרחים  שיא  את  שבר  סידור  בזכות 
 פירמידות פורחות,. נראה הגבוה בעולם הפרחים

המקושטים שונים  מבנים  ענק,  פרחוני  שעון 
ראש. ועד  רגל  מכף  הערב,בפרחים  בשעות   

מתחם בינלאומי ענק, נמשיך אל כפר הגלובלי-
עיר הדמיונית שלהמעוצב בהשראת "אגרבה"–  

ביתנים של 30 מ-  יותר אלאדין- ובה ניתן למצוא
. נהנה משלל צבעים ריחות וטעמיםמדינות שונות

ובשעות הערב  המאוחרות, נשוב למלונינו. 
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דובאי- אבו דאבי-דובאי : 4 יום
 עיר הבירה שלהיום נצא ליום טיול באבו דאבי-

האמירות ושל  הערביות  האמירויות  איחוד 
. ניסעהגדולה ביותר באיחוד, אמירות אבו דאבי

עם מרינה,לאורך האי יאס איילנד- אי חדשני  
קניות,  פארקמרכזי  כגון  שונות  ואטרקציות 

עולם  ועוד.פראריהשעשועים  ב   מסגדנבקר 
חשב לאחד המסגדים המרכזייםהנ -שייח זאיד

מדברית לחפלה  מחנה  אל  ונגיעה  נמשיך 
יוכלו יוכלו לרכב על גמלים, הנשים  המעוניינים 
ערב מארוחת  נהנה  חינה.  בקעקוע  להתנסות 

ברביקי למלונינו.ובסגנון  נשוב  ולאחריה  לינה , 
בדובאי .

מוזאון איתיחאד- קניון דובאי- תצפית: 6 יום
 מבניין בורג' חליפה-  ת"א
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בעולם המסגדים  מעשרת  ולאחד  .במדינה, 
-ארמון הנשיאותי של איחוד האמירויותב נבקר 

וואטן"  אל  Qasr "קאסר   Al  Watanאשר  
הוכרז כאטרקציה התיירותית המובילה במזרח

לשנת  נבקר .2020התיכון  יתאפשר,  באם 
פר אמירתי משוחזר בו נראההמורשת- כ בכפר

את החיים שהתקיימו במקום בעבר. נעבור בין
ונלמדשוניםהביתנים ה פעם,  פה  עבדו  איך   

ניכנס לבתים משוחזרים ונשמע על ההיסטוריה
המדינה של  התמרים.המרתקת  בשוק  נבקר   

אל נצפה   שבהם,  הרבים  מהזנים  ונתרשם 
ואת הלובר  מוזאון  את  נראה  העיר,  מבצר 
נעשה הצהריים  אחר  ובשעות  אתיאד,  מגדלי 

 דרכינו חזרה אל מלוננו בדובאי.

ספארי שקיעה עם חפלה מדברית: 5יום 
לנוח תוכלו  ובו  להנאתכם,  חופשי  בוקר 
אחר בשעות  המלון.  במתקני  ולהתפנק 

ג'יפי נצא לספארי  במדבר- נעלהםהצהריים,   
שטח, רכבי  דיונות  על  על  בנסיעה  ונצא 

נעצור לעצירת תמונות המדבר בזמן המדבר,
שקיעה. 

איתיחאד במוזאון  נבקר  הבוקר,  ארוחת  לאחר 
ההווה העבר,  תערוכות  את  המציג  דובאי  של 

נמשיך אל.והעתיד של איחוד האמירויות הקניון  
הגדול ביותר בעולם-  הכולל בתוכו אטרקציות
מרהיבות, כגון אקווריום ענק, משטח החלקה על

ועוד מסעדות  ממאה  יותר  נעלה ...הקרח, 
מתנשאה מבניין  בורג' ח'ליפה – מרהיבהלתצפית

של מ'828 לגובה  לקניות .  חופשי  זמן  יינתן 
 בהתאם לשעת הטיסה, העברה ושוטטות בקניון.

לשדה התעופה של דובאי לטיסתנו ארצה.
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20-25.2.2023  פרטי הטיסות:

TLV DXB  FZ1210  13:25הגעה 
17:45

DXB TLV  FZ1807  21:00הגעה 
23:35

:כללי
ומותנה הטיסות  ומובילי  בשעות  שינויים  ייתכנו 

באישורי רשות שדות התעופה.
מועד לפני  תסופק  הסופית  המלונות  רשימת 

היציאה. 
)איים / ים   / )נהר  שיוטים  בימים בהם מתקיימים 

השיוטים יתקיימו רק בתנאי מזג אוויר המאפשרים
קיום השייט וזאת בהתאם להחלטת מפעילי השייט
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המחיר כולל:
טיסות ישירות הלוך ושוב אל דובאי
5 לילות בבית מלון דרגת תיירות ראשונה 
 + ארוחות נוספות5כלכלה: ארוחת בוקר 
אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכנית הטיול
1בקבוק מים אישי ליום 
סיורים וביקורים כולל דמי כניסה כמפורט בתוכנית
טיפים )למעט  בחו"ל  ונהגים  למדריכים  תשר 

למדריך הישראלי(

המחיר אינו כולל:
ביטוח נוסעים והוצאות בעלות אופי אישי
ליום לאדם$5, טיפים למדריך הישראלי 
מס לינה בבית המלון, ישולם ישירות ע"י הנוסעים

במלון
כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף "המחיר כולל"

המקומי בכל אתר.
 החליפין שער  לפי  ישולם  בשקלים  הגבוההמחיר 

.ביום התשלום
בהתאם הנדרש  הביטוח  סוג  את  לבדוק  מומלץ 

למסלול.
המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח

את סדר הימים או הביקורים. ייתכנו שינויים בסדר
.הלינות והביקורים

התמונות להמחשה בלבד
"כפוף לתנאי "דרך החופש" מבית "קשרי תעופה

חשוב!!
וכניסות לאתרים, אירועים, וכו', *מסלול הטיול  אטרקציות 

להשתנות/להתבטל הרשויות עלולים  להנחיית  בהתאם 
.מגבלות הקורונה הרלוונטיות עקב

תעופה האזרחית מותנית בקבלת אישור מנהל * הטיסה
בנתב"ג אישור בדיקת *באחריות הנוסע להציג בפני הרשויות

שלילית ו/או קורונה  נדרש  אישור  יציג  שלא  נוסע  כנדרש. 
דמי יורשה לטוס.  חיובי לנגיף לא  יחולו על יימצא  הביטול 

הנוסע.
*יש להתעדכן באתר משרד הבריאות

בהנחיות לטסים לחו"ל
https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel

ט.ל.ח

0522780730להזמנות יש להתקשר לענת 
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