
Dubaj in EXPO z direktnim letom iz Ljubljane
ODHOD: 27. 03. 2022

Z direktnim letom nam je prestolnica arabskih emiratov bližja kot kadarkoli prej.

Obiščite jo v času svetovne razstave Expo 2020, ki se prvič v zgodovini odvija v eni od arabskih držav. V 

družbi poznavalcev Dubaja si boste ogledali impresivno mesto, ki vas bo navdušilo z visokimi nebotični-

ki, poslovnimi centri, najvišjo zgradbo Burj Kalifo, ki je visoka kar 829m, modernimi trgovskimi centri in 

starim delom Deiro, kjer je še vedno čutiti pridih preteklosti. Popeljali se bomo po osupljivi Palmi, kjer se 

bohotijo prestižni hoteli, doživeli noro adrenalinsko vožnjo z jeepi po puščavi, se zabavali v beduinskem 

taboru in preživeli lep večer na križarjenju z ladjo po kanalu. 

1. DAN: LJUBLJANA – DUBAJ    nočitev
Zbirališče potnikov ob predvidoma ob 12.30 uri na letališču JP Ljubljana. 
Prijava na polet v Dubaj. Po pristanku prevoz do hotelu, nastanitev in no-
čitev. 

2. DAN: DUBAJ                                                              zajtrk, nočitev 
Po zajtrku ogled Dubaja,  ki se razprostira 72 km v dolžino in velja za 
najprestižnejšega in najbogatejšega od sedmih Emiratov. Zapeljemo se 
do slanega Potoka ali Khora, majhnega notranjega mestnega pristani-
šča, ki je prispevalo k razvoju trgovine. Khor zgodovino Dubaja deli na 
dva dela, Bur Dubaj in Deiro, ki je zgodovinski center mesta. V starem 
delu mesta nas očara muzej v trdnjavi Al Fahidi, ki je z nekaj več kot 200 
leti najstarejša stavba v Dubaju. Sprehodimo se do obnovljenega starega 
dela Al Bastakye, kjer spoznavamo tipično arabsko gradnjo in tradicional-
ne vetrne stolpe. Vkrcamo se na vodni taksi abra, ki nas zapelje na drugo 
stran Khora. Tam obiščemo tržnico začimb in zlata. Pred povratkom v ho-
tel spoznavamo še novejši del mesta - Downtown, kjer se nizajo nebotič-
niki Dubai Trade Center in Emirates Towers in nakupovalna središča.  Po 
ogledih edinstveni Jeep safari, kjer boste doživeli adrenalinsko po 
puščavi, večerja bo v beduinskem taboru. 

3. DAN: DUBAJ                                                              zajtrk, nočitev
Po zajtrku vožnja do obale Perzijskega zaliva, kjer se nam odpre pogled na 
najbolj znan in najlepši hotel na svetu Burj Al Arab. Postanek za fotografi-
ranje ob znameniti plaži Jumeira z belim peskom, drobnim kot puder. Naš 
naslednji cilj je fascinantni hotel Atlantis, ki se nahaja na umetnem otoku. 
Postanek za ogled zunanjosti in nadaljevanje vožnje po otoku Palm Deira, 
kjer so si svoje luksuzne vile kupile številne svetovne znane osebnosti. 
Pot nadaljujemo do pristanišča - marine, ki je zgrajena ob umetnem tri 
kilometre dolgem kanalu, vzporedno z obalo Perzijskega zaliva. Paša za 
oči so plavajoče lepotice, noge pa pretegnemo na promenadi, imenovani 
»The Walk«, ki se razprostira ob čuditi peščeni plaži s kuliso nebotičnikov. 
Za konec dneva si privoščimo vzpon na najvišjo stavbo na 
svetu - Burj Khaliffo ter obisk enega izmed največjih nakupovalnih središč 
na svetu. Nekaj prostega časa za ogled magičnih fontan. Večerja na ladji 
Dhow s križarjenjem po Creeku. 

4. DAN: DUBAJ - celodnevni ogled razstave EXPO zajtrk, nočitev
Zajtrk. Celodnevni ogled razstave Expo 2020, ki se prvič v zgodovini 
nahaja v eni izmed arabskih držav, na 438 hektarjev veliki površini med 
mestom Dubaj in južno mejo z Abu Dhabijem. Na njej se bo predstavilo 
rekordnih 190 držav, med tistimi, ki bodo imele lastne in posebej za to 
priložnost zasnovane paviljone je tudi Slovenija. Osrednja tema Expa je 
»Povezovanje idej za prihodnost«, trije glavni sklopi in podteme razstave 
pa so priložnosti, mobilnost in trajnost.



5. DAN: DUBAJ ali po želji dodatni ogledi ali celodnevni izlet v ABU 
DHABI        zajtrk, nočitev                   
Prosto ali ob doplačilu izlet v glavno mesto Združenih Arabskih Emiratov 
- Abu Dhabi, ki predstavlja največjega od sedmih emiratov. Tukaj živi dru-
žina emirjev Abu Dhabija Al-Nahyan, potomcev beduinov iz oaze Liwa, ki 
ji pripada tudi predsednik ZAE. V modernem mestu si je skoraj nemogoče 
predstavljati, da je na tem mestu še pred 50 leti stala trdnjava, obdana z 
vasmi in datljevimi palmami. Postanek ob glavni znamenitosti Abu Dha-
bija - eni najlepših mošej, čudoviti Veliki mošeji. Velika mošeja je največja 
na svetu in jo krasi kar 83 kupol, v notranjosti pa je največja perzijska 
preproga na svetu (opomba: ogled notranjosti ni vedno možen). Postanek 
ob enem izmed najbolj luksuznih hotelov na svetu, znamenitem Emirates 
hotelu ter Heritage Villagu, kjer je na ogled rekonstrukcija tradicionalne 
vasi v oazi. Na poti nazaj v Dubaj se ustavimo še ob vhodu v Ferrari World, 
največji pokrit zabaviščni park na svetu (vstopnina za doplačilo). Vrnitev 
v Dubaj. V kolikor se ne boste odločili za izlet v Abu Dhabi (obvezno je 
dodatno testiranje za vse, ki nimajo cepilnega certifikata in nimajo kon-
čanega cepljenja).
Sicer pa skriva Dubaj številne zanimivosti: po želji se boste z metrojem 
odpeljali do plaže in se predali kopalnim užitkom, morda vas bo zamikal 
kakšen vodni park ali nakupovanje na bazarjih ter v katerem od številnih 
nakupovalnih centrov. Nočitev v hotelu. 

6. DAN: DUBAJ – LJUBLJANA                                                         zajtrk
Zajtrk. Prevoz na letališče. Prijava na polet letala proti Ljubljani ob 10:00 
uri. Predvideni pristanek ob 14.30 uri. 

Cena: 998€ / izračun na minimalno 25 plačnikov/

Cena vključuje:

· direkten polet z letalsko družbo Flydubai iz Ljubljane (vključen en kos 
ročne in en kos oddane prtljage), 

· obrok na letalu

· celodnevna vstopnica za Expo (en dan)  

· avtobusni prevoz letališče – hotel – letališče

· vzpon na Burj Kalifo

· izlet z Jeep safarijem in večerjo v beduinskem kampu

· večerjo s križarjenjem – Dhow cruise po Creeku

· 5x nočitev z zajtrkom v hotelu  4* v Dubaju - center Deira

· v ceni dvodnevni ogled Dubaja v spremstvu slovenskega in en dan 
tudi lokalnega vodnika

· ves čas spremstvo slovenskega vodnika

· organizacijo potovanja

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi:

· enoposteljna soba: 260 €

· izlet v Abu Dhabi (minimalno 20 prijavljenih) 59€

DOPLAČILA na poti: napitnine 25 €, turistična taksa pribl. 5 € na noč v 
hotelu, metro pribl. 5 € na dan, tudi prevoz na EXPO.

OSEBNI DOKUMENTI POTREBNI ZA VSTOP V DR-
ŽAVO: 

A) Potreben je slovenski potni list, ki mora 
biti veljaven še najmanj 6 mesecev po izstopu iz 
Dubaja. 
Na letalski vozovnici mora biti napisano vaše ime in 
priimek kot sta navedena v potnem listu, zato vas 
vljudno prosimo, da preverite, če ste nam posredo-
vali prave podatke. Predlagamo, da imate s seboj 
na potovanju tudi fotokopije potnega lista (stran 
z osebnimi podatki), da si zapišete številke vaših 
plačilnih kartic in telefon, na katerega lahko karti-
co prekličete. Fotokopije imejte spravljene ločeno 
od originalov. Podatke bi potrebovali v primeru iz-
ginotja dokumentov. Od marca 2014 dalje v skladu 
z navodili MZZ vizum za slovenske državljane ni po-
treben. Ob vstopu posamezniki prejmejo poseben 
vstopni žig, na podlagi katerega pristojni organi ZAE 
preverjajo  trajanje bivanja. Ob zaključku potovanja 
prejmete tudi t.i. izstopni žig. Če potujete s potnimi 
dokumenti, ki niso slovenski, se prosim pozanimajte 
ali obstajajo posebne carinske zahteve za vaš vstop.

B) Potrdilo o negativnem PCR testu, ki ni sta-
rejše od 72 ur pred prihodom v Dubaj – VELJA 
ZA VSE POTNIKE starejše od 12 let. 
PCR test mora biti izdan v pisni obliki in angle-
škem ali arabskem jeziku ter mora vsebovati sle-
deče podatke: ime in priimek potnika, datum in uro 
testa, identifikacijo oz. podatke in kontakt uradnega 
laboratorija oz. zdravstvene organizacije/organa, ki 
je izvedel test, uporabljeno tehniko za izvedbo 
testa, številko potnega lista, s katerim potujete ter 
negativni rezultat testa. Samoplačniški test z obve-
znim naročanjem lahko opravite v pristojnih zavo-
dih, zdravstvenih domovih in bolnicah. 

C) Pogodbo in polico sklenjenega zdravstvenega za-
varovanja za v tujino (dvojno kritje).
D) EU digitalno covidno potrdilo, prav tako v 
tiskani obliki, ki vam bo služilo za nemoteno 
gibanje po Dubaju. 

VRNITEV V SLOVENIJO – POTREBNI DOKUMEN-
TI:
Od 15. julija je v veljavi nov odlok o vstopu v Slove-
nijo, ki od vseh potnikov zahteva Evropsko Covid di-
gitalno potrdilo, ne glede na to ali oseba prihaja iz 
zelene, oranžne ali rdeče regije. Tako bo ob povratku 
iz Dubaja v Slovenijo potrebno imeti ali negativni hit-
ri test (veljavnost 48h) ali PCR test (veljavnost 72h) 
ali pa potrdilo o prebolelosti ali cepljenju, slednje je 
izkazano na Evropskem digitalnem potrdilu. 
Potniki, ki za povratek potrebujete negativen 
test, boste ob doplačilu med 30 in 36 EUR opra-
vili test pred povratkom v Dubaju. Vse potreb-
ne informacije dobite od vašega vodnika. 

Program je veljaven skladno z našimi splošni-
mi pogoji. Veljavnost ponudbe do 21. januarja 
2022.

 IN SVET SE VAS DODATKNE.


