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ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Zjednoczone Emiraty Arabskie ZEA – państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, położone nad Zatoką Perską i Omańską, składające się z 
siedmiu emiratów: Abu Dhabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma i Fudżajra. Graniczy z Arabią Saudyjską i Omanem.  
Największe miasta to: Abu Dhabi 2,8 mln mieszkańców, Dubaj 2,7mln mieszkańców, Szardża 1,4 mln mieszkańców.

Ziemie nad Zatoką Perską przez wieki były podbijane min. przez Persów, Turków, Portugalczyków, Brytyjczyków. W drugiej połowie XVIII 
wieku pod brytyjskim patronatem zaczęła się tworzyć federacja emiratów (szejkanatów) arabskich. 18 lipca 1971 roku sześciu władców 
podpisało umowę o utworzeniu federacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która 2 grudnia 1971 oficjalnie ogłosiła niepodległość.
Następnie do ZEA  również przystąpił emirat Ras al-Chajma.

Zjednoczone Emiraty Arabskie położone są w strefie klimatu zwrotnikowego kontynentalnego suchego, który w głębi kraju staje się skrajnie 
suchy. Powierzchnia kraju jest w większości nizinna i pustynna - około 97% powierzchni państwa. Na wschodzie kraju wznoszą się niewielkie 
góry Al-Hadżar al-Gharbi. Najwyższym szczytem państwa jest góra Dżabal Jibir (1517 m n.p.m.), jednakże nie jest to najwyższy punkt kraju, ten 
bowiem leży na zboczu góry Dżabal al-Dżajs (1910 m n.p.m.), której szczyt wznosi się już na terytorium Omanu.

Średnie temperatury w styczniu wynoszą około 20 °C, w lipcu 32-40 °C (maksymalnie wynoszą ponad 50 °C). Opady deszczu występują 
głównie w zimie (grudzień-luty).Latem na wybrzeżu utrzymuje się wysoka wilgotność. W emiratach nie znajdują się żadne rzeki stałe, zaś 
na wody artezyjskie można trafić w oazach. Roślinność jest skąpa, głównie są to halofity. Na niskim, częściowo zabagnionym wybrzeżu Zatoki 
Perskiej, zlokalizowane są rafy koralowe i przybrzeżne wysepki, wybrzeże Zatoki Omańskiej jest z kolei górzyste. 

Jedną z największych atrakcji turystycznych ostatnich lat stały się tzw. palmowe wyspy. Usypywanie pierwszej sztucznej wyspy Jumeirah
rozpoczęto w 2001 roku. Największa z nich ma 18 km długości i 400 km linii brzegowej. Wszystkie wyspy otaczają łuki falochronów, które 
chronią je przed niszczycielskim wpływem morza.



ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 
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Ras Al-Khaimah - jeden z emiratów należących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Emirat zajmuje obszar 656 mil kwadratowych (1700 km2). Położony jest w północnej części Półwyspu Arabskiego. Od północnej części graniczy 
z państwem Oman. Populacja Ras al-Chaima liczy 250 000 mieszkańców. Emirat zarządzany jest przez szejka Sauda ibn Sakr al-Kasimi.

Myśląc Zjednoczone Emiraty Arabskie w pierwszej kolejności przed oczami pojawia nam się Dubaj, miasto ociekające luksusem. Warto jednak 
odkryć inne zakątki, przede wszystkim przepiękny i różnorodny Ras Al-Khaimah, leżący w północno-wschodniej części kraju. To właśnie tam 
znajdują się największe i najpiękniejsze plaże, a do tego bujne mangrowce i różowe flamingi.
Ras Al Khaimah to emirat, który wciąż pozostaje nieodkryty. 

Zwany "szczytem namiotu" Ras Al Khaimah kryje w sobie niepowtarzalny klimat bliskiego wschodu. Jest tam o wiele spokojniej niż 
w zabudowanych sąsiednich emiratach. Jest też taniej, choć nie mniej luksusowo. Nudzić się na pewno nie można.

W stolicy emiratu jest wiele ciekawych miejsc. Można zgłębiać arabską kulturę zwiedzając grobowiec Shamal i ruiny średniowiecznego pałacu 
Sheeba oraz Al Falayah, czyli dawną, letnią rezydencję rodziny Al Qawasim. W mieście znajduje się też jeden z najsłynniejszych budynków 
Zatoki Perskiej - Ras Al Khaimah Museum. To przepiękna budowla z XVIII wieku, niegdyś zamieszkiwana przez władców, jako muzeum 
wykorzystywana od 1987 roku.

Poza stolicą warto wybrać się do uzdrowiska Khatt - znajdują się tam trzy gorące źródła, z których z ponad trzydziestometrowej głębokości 
wypływa woda termalna o temperaturze 40 stopni Celsjusza. Na terenie emiratu znajduje się też najwyższy szczyt ZEA - Jabal al Jais. Można na 
niego wjechać samochodem lub wspiąć się pieszo – na odważnych czeka Zip-line.
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TERMIN: 10-16.11.2019

Arabskie Linie Lotnicze EMIRATES

EK 180 10NOV WAWDXB 1325 2205

EK 179 16NOV DXBWAW 0805 1120

PRZELOT 
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Hotel Holiday Inn Dubai Al Barsha znajduje się zaledwie 5 minut 
spacerem od ośrodka Ski Dubai Resort. W pobliżu znajdują się 
także Dubai Media & Internet City, strefa wolna Jebel Ali i wioska 
wiedzy.

Czterogwiazdkowy hotel Holiday Inn Dubai Al Barsha oferuje 
eleganckie pokoje urządzone w nowoczesnym stylu z tradycyjnymi 
elementami arabskimi. Każdy pokój wyposażony jest w telewizor 
oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty.

Na terenie hotelu znajdują się trzy restauracje, które serwują 
rozmaite potrawy, od tajskiej po indyjską i arabską. Istnieją 
również dwa bary, w tym bar sportowy, który pokazuje wydarzenia 
sportowe  na żywo.

HOTEL: Holiday Inn Dubai Al Barsha 4**** Dubaj

M



HOTEL: Hilton Garden Inn Moe 4****  Dubaj 

Hotel Hilton Garden Inn Moe, nowy hotel, położony zaledwie kilka 
metrów od jednego z największych centrów handlowych na świecie. 
Dogodna lokalizacja pozwala na łatwy dostęp do Sheikh Zayed Road i 
stacji metra – dogodne połączenie  ze wszystkimi głównymi 
dzielnicami biznesowymi i atrakcjami miasta. 

Do centrum Dubaju i słynnego wieżowca Burdż Chalifa oraz centrum 
handlowego Dubai Mall można dojechać w zaledwie 15 minut.

W restauracji The Garden Grille wydawane są posiłki, natomiast 
słodkie wypieki i kawę można spożyć w  kawiarni The Garden Café.  

Sklep  Pantry oferuje w sprzedaży gotowe posiłki, napoje, pamiątki i 
artykuły podróżnicze. Zrelaksować można się w podgrzewanym 
basenie zewnętrznym, umieszczonym na dachu. 

Hotel oferuje swoim gościom  całodobowe Centrum Fitness.



Hotel Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah położony jest w okolicy Al Nakheel, nad kanałem, zaledwie kilka kroków 
od strefy wolnego handlu i centrum wystawowego RAK. Do dwóch głównych centrów handlowych można dojść z 
hotelu w kilka minut, a od suków i zabytków na Starym Mieście dzieli go zaledwie kilka kroków. 

Pokoje w hotelu Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah urządzone są w nowoczesnym stylu i obejmują przestronną 
część wypoczynkową. Wszystkie pokoje wyposażone są w ergonomiczne krzesła i pluszowe łóżka oraz telewizor z 
płaskim ekranem i łazienkę.

Po dobrze przespanej nocy Goście mogą posilić się pysznym śniadaniem, które składa się z rozmaitych dań w 
formie bufetu. Restauracja Garden Grille and Bar zaprasza na dania kuchni międzynarodowej serwowane w porze 
lunchu i kolacji. Goście mogą zrelaksować się przy koktajlu w salonie lub zamówić przekąski, napoje i niezbędne 
produkty w sklepie Pavilion Pantry. Do dyspozycji Gości jest całodobowa obsługa pokoju.

Za niewielką opłatą Goście mogą korzystać z plaży i basenu w siostrzanym hotelu Hilton Ras Al Khaimah Resort & 
Spa. Obiekt zapewnia bezpłatny transfer do ośrodka Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa.

HOTEL: Hilton Garden inn Ras Al Khaimah 4**** Ras Al Khaimah 
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HOTEL: Double Tree by Hilton Marjan Island Ras Al Khaimah 4**** Ras Al Khaimah 

Hotel Double Tree by Hilton Marjan Island Ras Al Khaimah położony jest na wyspie Marian Island.

Hotel oferuje eleganckie, klimatyzowane pokoje i apartamenty wyposażone w nowoczesne meble, telewizor z płaskim 
ekranem oraz łazienkę. 

Restauracja Podium zaprasza na dania kuchni międzynarodowej . Na życzenie posiłki podawane są do pokoju. Bar w holu 
serwuje kawę i ciasteczka. Bar TreeTop, w którym panuje swobodna atmosfera, zaprasza na lekkie przekąski i fajki wodne 
w ciągu dnia oraz wieczorne imprezy. 

Hotel oferuje położony na dachu basen oraz spa z pełnym zakresem usług. 

Hotelowe centrum Fitness by Precor oferuje sprzęt do ćwiczeń wysiłkowych i ciężarki. 

Goście mogą również skorzystać z bezpłatnego transferu do ośrodka DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island, 
który oferuje liczne udogodnienia, w tym centrum sportów wodnych i prywatną plażę o długości 450 metrów.



I DZIEŃ – 10.11.2019  /    II DZIEŃ – 11.11.2019 

I  DZIEŃ     

25.09.2018 

Program:

10.11.2019
Godz. 22.05 - przylot do Dubaju

- powitanie na lotnisku 
- transfer do hotelu
- zakwaterowanie w hotelu

11.11.2019
Godz. 09.00-10.00 - śniadanie w restauracji hotelowej
Godz. 10.00 - 13.00 - zwiedzanie Dubaju „Morning Half Day 

Traditional Dubai City Tour” 
Godz. 13.00-14.00 - lunch w restauracji Sheikh Mohammed Centre

- transfer do Urban Marina
Godz. 18.00 - 20.00  Dhow Cruise - wieczorem wycieczka statkiem

połączona z kolacją na pokładzie
- transfer powrotny do hotelu

Chociaż wczesna historia Dubaju nie jest dobrze udokumentowana, odkrycia 
archeologiczne sugerują, że już 4000 lat temu małe społeczności rybackie 
żyły wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej w miejscu nowoczesnego Dubaju. W 
ostatnich latach archeolodzy odkryli setki artefaktów, które wskazują na 
cywilizowane osady sięgające trzeciego tysiąclecia. Główne stanowiska 
archeologiczne w Dubaju znajdują się w Al Sufoh i Jumeirah. Te historyczne 
odkrycia zostały starannie zachowane i znajdują się obecnie na stałe w sekcji 
archeologicznej Muzeum Dubajskiego. „Dotted around Dubai” to wiele 
historycznych budynków i miejsc, które oferują przebłysk minionej epoki, 
takich jak Fort Al Fahidi, Dom Szejka Saeeda, Dubai Spice Souk, Targ złota; 

Podczas rejsu statkiem  po Zatoce Perskiej będzie można podziwiać 
wspaniałe widoki na „Dubai by night”. Aby uprzyjemnić pobyt na statku 
podczas rejsu będzie serwowana pyszna kolacja oraz drinki. 



III DZIEŃ – 12.11.2019  

I  DZIEŃ     

25.09.2018 

Program:

12.11.2019
Godz. 09.00-10.00 - śniadanie w restauracji hotelowej
Godz. 10.00 - 13.00 - zwiedzanie Dubaju „Morning Half Day 

Modern Dubai City Tour”
Godz. 13.00-14.00 - lunch w restauracji Abdel Wahab, na przeciwko

Dubai Fountain

Zwiedzanie nowoczesnego Dubaju rozpocznie się od zdjęcia przed słynnym 
wieżowcem Burdż al-Arab, a następnie - wizyta w Dubai Marina oraz spacer 
po sztucznej wyspie - palmie Jumeirah, na której znajduje się hotel Atlantis, 
gdzie odwiedzimy Akwarium.
Wizyta w centrum miasta - Burdż Chalifa, najwyższy budynek na świecie, 
dzieło sztuki – wizyta na 124 piętrze, skąd rozciąga się zapierający dech w 
piersiach widok na miasto.



III DZIEŃ – 12.11.2019  cd

I  DZIEŃ     

25.09.2018 

Program:

Godz. 14.00-18.00 – udamy się na przygodę z pustynią czyli Desert 
Safari and Followed by Bedouin Dinner

Ekscytująca podróż samochodami po ruchomych wydmach Dubai Desert Conservation Reserve, 
odpoczynek w beduińskim namiocie – podziwianie zachodu słońca na pustyni. 
„Pomaluj skomplikowanymi wzorami henną swoje ręce, ubierz się w miejscowe zwykłe ubrania, 
zobacz swoje imię napisane w butelce z kolorowego piasku, posmakuj wyśmienitych smaków 
czekolady, przeżyj krótką przejażdżkę na wielbłądzie lub po prostu ciesz się aromatyczna shishą
podziwiając zachód słońca na pustyni. W restauracji serwowane będą grillowane mięsa, świeże 
sałatki, wyborne arabskie słodkości i wybrane napoje. Pod galaktyką gwiazd będziesz się cieszyć 
widokiem urzekającej tancerki brzucha kołyszącą się w napięciu w takt arabskiej muzyki. Nie będziesz 
chciał, aby ten czarujący wieczór się skończył”.



IV DZIEŃ – 13.11.2019  

I  DZIEŃ     

25.09.2018 

Program:

13.11.2019
Godz. 09.00-10.00 - śniadanie w restauracji hotelowej

- wykwaterowanie
- przejazd z Dubaju do Ras Al Khaimah (1,5h)
- zakwaterowanie w hotelu

Godz. 13.00-14.00 - lunch w restauracji w hotelu
- czas wolny

Godz. 18.00-20.00 - Afternoon Desert Safari and Dinner
- przejazd kładami po pustyni, jazda na wielbłądach, 

poczęstunek w namiocie beduińskim
- powrót do hotelu

Wyprawa kładami - ekscytująca podróż po wydmach , w głąb serca pustyni. Z 
grzbietu wysokiej wydmy obserwować będzie można zachodzące słońce, 
rzucające pomarańczową poświatę na rozległy obszar falującego piasku. 
Niczym migotliwy miraż w oddali ukażą się światła obozu, będą przywoływać 
ku sobie. Jazda na wielbłądach a następnie w namiotach Beduinów będzie 
czekał posiłek, napoje i występy – czas relaksu na wygodnych niskich 
poduszkach ..



V DZIEŃ – 14.11.2019  

Program:

14.11.2019
Godz. 09.00-10.00 - śniadanie w restauracji hotelowej

- przejazd samochodem na zbocza góry Dżabel Dżais
- Half Day Mountain Hiking
- „Open air” Lunch na zboczach góry
- ZIP-line– „fruwanie” na specjalnym sprzęcie na wysokości 1680 m n.p.pm.
- powrót do hotelu

Godz. 20.00-21.00 – kolacja w restauracji w hotelu

Najwyższy punkt ZEA leży na zboczu góry Dżabel Dżais (1910 m n.p.m.). Ten górski obszar 
jest wiodącym regionem turystycznym min. sportów wyczynowych. Poszukiwacze 
mocnych wrażeń  mogą podróżować na ZIP-line z prędkością od 120 km/h do 150 km/h na 
wysokości 1680 m. n.p.m, ze szczytu góry Dżebel Dżais. Przygoda „fruwania” przeznaczona 
jest tylko dla osób wyposażonych w specjalny sprzęt i kask, przy czym najdłuższy lot 
zajmuje około dwóch do trzech minut. Lot kończy się na zawieszonej platformie do 
lądowania, gdzie uczestnicy po specjalnych linach zjeżdżają w dół, aby zakończyć podróż z 
powrotem na ziemi.



VI DZIEŃ – 15.11.2019   /     VII DZIEŃ – 16.11.2019  

Program:

15.11.2019
Godz. 09.00 -10.00 - śniadanie w restauracji hotelowej

- przejazd na całodniowa wycieczkę do Musandam Dibba z lunchem
Godz. 20.00 -21.00 - kolacja w restauracji w hotelu

Na  rejsie tradycyjnym arabskim statkiem „dhow” po Zatoce Osmańskiej odkryjemy 
niesamowity półwysep Musandam, który oblewają błękitne wody Oceanu 
Indyjskiego. Zanurzymy się w starożytnych krajobrazach Musandam Dibba. 
Przerwa w podróży na pływanie i nurkowanie z rurką, na pokładzie będzie można 
zjeść lunch w formie orientalnego bufetu.

16.11.2019
05.30 - wykwaterowanie z hotelu

- przejazd na trasie: Ras Al Khaimah – Dubaj (1,5h)
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