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 Настаняване в луксозни хотели 5* и 6*, разположени директно на плажа Джумейра!  
 По желание полудневна панорамна обиколка на Дубай! 
 Възможност за целодневна екскурзия до Абу Даби с посещение на джамията „Шейх 

Зайед“! 
 По желание сафари с джип в пустинята с включена вечеря! 
 Без изискване за минимален брой хора!  

 
 

 
 

 
 

За повечето туристи Обединените арабски емирства са символ на безкрайни 
възможности за отдих и развлечения. Великолепието на Дубай не са само 

емблематични небостъргачи, фантастични търговски центрове и закрити ски 
курорти, но и луксозните плажове. Туристите са привлечени от топлия климат, 

фантастичните пясъчни плажове, топлото море с полегат бряг и  високото ниво на 
обслужване в хотелите. Джумейра (Jumeirah) е район за почивка, където се намират 

най-престижните плажни курорти в Дубай. 
 

 
 

ПОЧИВКА В ДУБАЙ 
5* ЛУКС В ХОТЕЛИ СЪС СОБСТВЕН ПЛАЖ  

6 дни/ 5 нощувки 
66 
 

2021 / 2022 
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Ден 1 /  София – Дубай 
Отпътуване от летище София и пристигане в Дубай в същия ден. Трансфер, 

настаняване в хотел по избор и нощувка. 
Ден 2 /  Дубай 
Закуска в хотела. По желание полудневна обиколка на Дубай с посещение на 

изкуствения остров Палм Джумейра, 7-звезндия хотел Бурж Ал Араб, най-високият 
небостъргач в света Бурж Халифа, бляскавият квартал 
Дубай Марина. Разглежда се и историческатат част на 
града , която със завладяващата си архитектура показва 
богатата арабска култура на града и „Златния пазар“, 
на който можете да се насладите на изящно изработени 
бижута. 
Вечерта по желание вълшебно преживяване в 
пустинята - сафари с джипове през пясъчните дюни. 
Тук може да се насладите на невероятни гледки  в 
сърцето на пустинята. По желание възможност да направите снимки пред ферма с камили, 
да посетите бедуинския лагер,  да яздите камила, да се облечете в арабски дрехи или да 
пушите наргиле. Нощувка. 

Ден 3/  Дубай ЕКСПО 2021 

Закуска и свободно време или посещение на световното изложение Дубай 2021, 
което се провежда от 01.10.2021 до 31.03.2022.  
ЕКСПО Дубай е изложение, което се стреми да вдъхновява хората, представяйки най-
добрите примери за сътрудничество и иновации от цял свят.Това световно изложение ще 
бъде първото в региона на Близкия изток, Африка и Южна Азия (MEASA) и най - голямото 
събитие, организирано някога в арабския свят.  

В организацията се включват над 200 участници, включително държави, многостранни 
организации, бизнес и образователни институции. Главната тема на събитието е 
“Свързване на умовете, създаване на бъдещето”, а трите подтеми са “Възможности”, 

“Мобилност” и “Устойчивост”. Всяко от тези 
разделения ще разполага със свой павилион, където 

посетителите на ЕКСПО-то ще могат да видят 

представените идеите, кореспондиращи с темата. 
Също така 192 държави ще имат собствени павлиони, 
където ще са изложени проектите им. 
ЕКСПО Дубай се разполага на 438 хектара и в тях 
посетителите ще могат да се насладят както на 

новаторска архитектура и най-разнообразни произведения, така и на художсествени 
работилници, концерти и други интерактивни събития. Нощувка в хотела. 

Ден 4 / Дубай – Абу Даби 
Закуска в хотела и по желание целодневна екскурзия до Абу Даби с включено 

посещение на джамията „Шейх Зайед“. Абу Даби предлага огромно разнообразие от 
съвременна и арабска архитектура. Тук ще се насладите на множество впечатляващи 
гледки, ще видите прочутият седемзвезден хотел „Емирейтс Палас” и красивия район 
Корниш, който предлага прекрасни гледки към хоризонта на града и вълноломния 

ПРОГРАМА ДУБАЙ 
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остров – зеленото сърце на града. Следва посещение на впечатляващата джамия „Шейх 
Зайед”  – най-голямата в ОАЕ и една от най-големите в света.  Дизайнът на джамията е 
вдъхновен от мавританската и монголската храмова архитектура и по-специално от 
джамията Хасан II в  Казабланка. Нейните извити арки символизират мавританската 
архитектура, а минаретата са класически арабски. Интериора и екстериора на Голямата 
джамия най-добре се описват като смесица от арабски, мавритански и монголски стил. 
Джамията „Шейх Зайед“ е толкова голяма, че може да побере 40 000 поклонници 
наведнъж. Само в основната зала за молитва 
могат да се съберат около 9000 богомолци. В 
близост до нея има още две стаи с капацитет от 
1500 човека, които се ползват предимно от жени.  
В четирите ъгъла на помещенията има 
четири  минарета,  които се издигат на около 115 
м. височина. 57 купола покриват основната 
сграда и външния двор. Всички те са украсени с 
бял мрамор от Пиетрасанта в  Италия, а за 
вътрешната украса е използван такъв от Ласс. Двора е постлан отново с мрамор във 
флорални мотиви и е с размер 17 000 кв. м. 
По време на обиколкта ще видите също така и пистата за Формула 1 (панорамно от 
автобуса) и ще посетите магазина за сувенири на най-големият увеселителен парк в 
света „Ferrari World“ 
Той предлага забавления за всички възрасти и разказва по вълнуващ начин историята 
на Ферари чрез повече от 20 образователни и зашеметяващи обиколки и атракции, 
магазини и автентична италианска кухня. 
В джамията има строго изискване за облеклото: мъже – дълги панталони, тениски или ризи 
с къс/дълъг ръкав; жени – дълги панталони или дълги поли до глезените, блузи или ризи с дълъг 
ръкав, шал за главата. Не се допускат тесни, прилепнали по тялото и прозрачни дрехи. 

Ден 5/ Дубай 

Закуска в хотела и свободно време за шопинг или самостоятелно опознаване на 
Дубай или шопинг. Дубай се счита за една от най-добрите шоринг вестинации в света. 

По време на престоя си може да посетите: Al Ghurair City 

на улица Al Riqqa Road, където  има към 400 магазина, 
включително Джордано, Бенатон и магазин за килими. 
Този център се смята за прародителя на всички търговски 
центрове; Deira City Centre – сред магазините на Дейра 
Сити Център ще видите известните бижутери Damas 
Jewellery, Burberrys, The Body Shop, Next, както и 
специална секция за търговия с местни продукти като 
текстил, килими и антики; Wafi – разположен е до 
невероятния бар и ресторант The Pyramids на Garhoud 

Bridge Road, който привлича погледите отдалече с оформения като стъклена пирамида 
покрив. Тук можете да си купите дрехи на Шанел, Таг Хойер и Хайк, наред с много други; 
Lamcy Plaza – е малко по-евтин магазин, но пък затова в преддверието има забележително 
копие на лондонския Тауър Бридж; Bur Juman Centre – намира се на Trade Centre Road в 
района на Bur Juman Centre. Този център е дал подслон на няколко луксозни магазини за 
мода, включително Кристиан Диор, Поло Ралф, Лорен и DKNY; Mercato Mall – в 
Джумейра, известен с италианския си стил, с бутици за мода на много от прочутите 
дизайнери, както и с големия си магазин на Върджън (Virgin Megastore).  
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 Ден 6/ Дубай - София 

Закуска в хотела. Трансфер до летище за обратен полет до София и край на 
програмата. 
 

Цена на човек при минимум 2-

ма записани туриста 

Стандартна 

пакетна цена 

Промоционална цена  

до 15.10.2021 

Sofitel Dubai Jumeriah Beach 5* 

двойна стая superior 

            

            от  1 745 лв 

 

от 1 645 лв 

Rixos Premium Dubai 5* 

двойна стая deluxe 

                

от  2 150 лв 

 

от 1 950 лв 

Jumeriah Al Qasr 6* 

двойна стая Arabian deluxe 

 

             от 7 210 лв 

 

от 6 910 лв 

 
Пакетната цена включва: 
 

 5 нощувки с включени закуски в избрания от Вас хотел 

 Трансфер летище - хотел – летище 

 Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за лица до 65 г. за застрахователна 
сума 50 000 евро и покрити основни рискове /включителнo COVID-19/ 
 

Пакетната цена не включва: 
• Самолетен билет София – Дубай – София с включени летищни такси: 1400 лв на 

човек към 23.09.2021 
• Такса за настаняване /на място, на рецепция 5 евро на стая на вечер/ 
• Полудневна панорамна обиколка на Дубай на български или английски език 140 

лв на човек 
• Целодневна екскурзия до Абу Даби с посещение на джамията „Шейх Зайед“ на 

английски или български: 390 лв на човек /при минимум двама/ 
• Сафари с джип в пустинята с включена вечеря : 150 лв на човек 
• Билета за вход за изложението Дубай Експо 2021 /провежда се от 01.10.21 до 

31.03.2022/ - за 1 ден 95 AED на човек 
• Бакшиши и разходи за лични нужди 
• Застраховка „Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по неотложни, 

независещи от клиента причини /включително COVID-19/ - цена на запитване. 
Тази допълнителна застраховка е по желание и може да се сключи до 40 дни преди 
отпътуване, като застраховката започва да важи 10 дни след датата на сключването 
 

Важно: 

 Към 09.07.21 за посещението на Дубай е необходимо да се представи 
отрицателен резултат от PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди 
отпътуване. Все още при завръщане в България от   Дубай, туристите подлежат 
на 10-дневна карантина. За да я избегнете, можете да си направите PCR тест до 
24 часа след пристигането в България. 
При отрицателен резултат карантината се преустановява. 
 

https://www.sofitel-dubai-jumeirahbeach.com/
https://www.rixos.com/en/hotel-resort/rixos-premium-dubai-jbr
https://www.jumeirah.com/en/stay/dubai/jumeirah-al-qasrr
https://www.jumeirah.com/en/stay/dubai/jumeirah-al-qasrr
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 • Всички допълнителни екскурзии подлежат на препотвърждение като цена и 
маршрут. 
 
• Пакетните цени не са обвързани с набиране на минимален брой участници; 
 Пакетната цена може да се преизчисли за различен брой нощувки и друг вид 
настаняване; 
• Цените и местата подлежат на препотвърждение към момента на правене на 
резервации; 
• Необходими документи за записване: валиден задграничен паспорт 
(минимум 6 месеца от датата на заминаване), попълненa заявка – договор и 
плащане на депозит в размер на 50 % от пакетната цена в избрано настаняване, 
и 100 % от цената на самолетния билет, ако има повече от един месец преди 
отпътуване. 
До 2 седмици преди заминаване туроператорът ще информира туристите за 
евентуални изисквания, процедури и препоръки касаещи влизането и 
престоя в Малага 

 
Профи Травъл Център ЕООД не носи отговорност при смяна на часовете на полетите от страна на превозвача, 

както и при анулиране на полети. 
За допълнителните мероприятия, като отделна част, невлизаща в Общата пакетна цена, Профи Травъл Център не 

носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и на собствена отговорност от страна на записалите се клиенти.  
Профи Травъл ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при ЗАД «Лев Инс» с адрес на 

управление гр. София, бул. Цар Борис III, 136 B. 

 


