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Dubai és Mauritius
1. nap: Budapest/Bécs – Dubai
Indulás Budapestről vagy Bécsből Dubaiba. Érkezés után privát transzfer a hotelbe és a
szobák elfoglalása.

2. nap: Dubai (R, V)
Reggeli után, 9 órakor félnapos városnézés Dubaiban, amelynek keretében megnézzük a
világ legmagasabb felhőkarcolóját, a Burj Dubait, a Jumeirah mecsetet, a Sejk Palotát, és a
város jelképének számító 7 csillagos szállodát, a Burj al Arabot is.
Délután szabadprogram, majd este 7 óra körül részt veszünk egy vacsorával egybekötött, 2
órás hajókázáson és gyönyörködhetünk a kivilágított városképben.
Éjszaka Dubaiban.

3. nap: Dubai (R, V)
A délelőtti órákban szabadprogram, délután 3 óra körül pedig sivatagi szafarira indulunk
dzsipekkel, amelynek végén barbecue vacsorát fogyasztunk el a sivatagban. Estére
visszatérünk a szállodába.
Éjszaka Dubaiban.
4. nap: Dubai – Mauritius (R)
Reggeli után transzfer a repülőtérre, majd utazás Mauritiusra. Érkezés után privát transzfer
a hotelbe, bejelentkezés.
Éjszaka Mauritiuson.

5. – 10. nap: Mauritius (FP)
Pihenés a tengerparton. A szigeten számos fakultatív program közül választhatunk.
11. nap: Mauritius – Budapest/Bécs (R)
A délutáni órákig pihenés a tengerparton, majd transzfer a repülőtérre. Indulás Budapestre.

12. nap: Budapest/Bécs
Érkezés haza.

Megjegyzések:




A bécsi reptéren kedvezményes árú parkolóhelyet tudunk utasaink számára biztosítani.
Irodánk számos egyéb hotelhez tud ajánlatot adni Mauritius-on és Dubai-ban –
forduljon hozzánk bizalommal további szállásokért!
Az utazás megoldható a Dubai-i megálló nélkül is.

Az ár tartalmazza:








3 éjszaka szállást Dubaiban az Auris Plaza Hotelben, egy 5*-os belvárosi szállodában
7 éjszaka szállást a Mauritius-on az 5*-os Sofitel SO Mauritiusban
Reggelit Dubai-ban
Félpanziót Mauritiuson
Privát transzfereket légkondicionált autóval az út teljes hosszában
A programban szereplő kirándulásokat angol nyelven beszélő helyi idegenvezetővel
Dubai-ban
A programban megjelölt étkezéseket (R-reggeli, E-ebéd, V-vacsora, FP-félpanzió)

Az ár nem tartalmazza:





Menetrend szerinti repülőjegyet Bécs/Budapest - Dubai - Mauritius – Dubai –
Bécs/Budapest útvonalon (kb. 300-350 ezer Ft/fő illetékkel, kérje ajánlatunkat)
A BBP és a sztornó biztosítás díját (nem kötelező, irodánkban megköthetőek)
A programban megjelölteken felüli étkezéseket
Az egyéb személyes kiadásokat

Jó utat kívánunk!

