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*Wjazd do Abu Dhabi tylko dla osób zaszczepionych 





„Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie
podróżą i jest to rodzaj choroby

nieuleczalnej.” 
 

„Nie podróżujemy, żeby uciec
przed życiem. Podróżujemy, żeby

życie nie uciekło nam.” 
 

Biuro Podróży Rapala powstało 27 lat temu z nieodpartej
potrzeby dzielenia się z ludźmi fascynacją otaczającym Światem.
Ćwierć wieku temu było to nie lada wyzwaniem – dziś́ natomiast

kontynuujemy naszą pasję, dodatkowo odpowiadając na
potrzeby rynku w zakresie profesjonalnego doradztwa w wyborze

zarówno miejsc wakacyjnych jak i wysokiej realizacji usług. 
W zakresie wyjazdów indywidualnych - jesteśmy do dyspozycji
klienta w 3 stacjonarnych biurach. Od ponad 27 lat jako biuro

agencyjne jesteśmy wiodącą̨ marką w zakresie dynamiki i rozwoju
sprzedaży. 

W zakresie wyjazdów grupowych – pozyskujemy i spotykamy się z
klientami w całej Polsce. Celem naszej działalności jest poparte

stuprocentowym profesjonalizmem doradztwo w wyborze
wymarzonych wakacji. Pragniemy służyć ludziom najbardziej

rzetelną informacją i mamy na to wspaniały sposób: nieustanne
wyjazdy, szkolenia, poznawanie hoteli, krajów, ludzi, zakątków
Świata – to daje nam ten komfort, że wszystko, co polecamy –

uprzednio sprawdzamy osobiście. 
 

O Firmie 

https://www.youtube.com/watch?v=-9guVCgm1dQ&ab_channel=WojciechLewandowski
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3 0 . 1 2 . 2 0 2 1  -  0 6 . 0 1 . 2 0 2 2



Dubaj, drugi największy emirat w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich to nowoczesne miasto

fascynujących kontrastów i bezgranicznego pędu.
Uwagę świata przyciągnął dzięki nowatorskim i
ambitnym projektom budowlanym, imprezom

sportowym, konferencjom i rekordom Guinnessa.
Dzięki świetnej infrastrukturze Dubaj oferuje

odwiedzającym wszystkie zalety kosmopolitycznego
miasta, które świetnie łączą magię orientu z

nowoczesnością. To właśnie ten kontrast sprawia, że
Dubaj jest wyjątkowym miejscem. Jako wolna od

podatku metropolia handlowa Dubaj przyciąga wielu
inwestorów i przedsiębiorców. Klimatyzowane centra

handlowe oferują najznamienitsze sklepy markowe po
cuda elektroniki w konkurencyjnych cenach. Tętniące
życiem souki lokalne bazary są pełne tradycyjnych

Dubaj





W ciągu ostatnich 30 lat Abu Dhabi ewoluowało do
jednego z najbardziej nowoczesnych miast w regionie
ze swoimi imponującymi drapaczami chmur, muzeami

i piaszczystymi plażami.
Pomimo całej tej nowoczesności miasto zachowało

swoją fascynującą kulturę i tradycję, które nie zmieniły
się w ciągu ostatnich lat. Od tradycyjnych łodzi dhow

kotwiczących przy promenadzie "corniche" po
zapełnione antykami bazary - tradycyjne Abu Dhabi

odkrywamy za każdym rogiem. Minarety i kopuły
widoczne między błyszczącymi biurowcami nadają

Abu Dhabi unikalny klimat i tworzą oryginalną
panoramę miasta.

Odkrycie ropy w latach 50 uczyniło ze stolicy
poważnego gracza na międzynarodowym rynku ropy.

10% światowych rezerw znajduje się właśnie tu.
Pomimo tego bogactwa, Abu Dhabi jest raczej

skromne, w przeciwieństwie do swojego sąsiada,
Dubaju. Postęp widać i tu jednak na każdym kroku, a

miasto rozwija się bardzo szybko.

Abu Dhabi





Wylot z Warszawy o 21:40, 30.12

DZIEŃ I - III Sylwester w Abu Dhabi  

31.12 Przylot do Dubaju o 06:20
Przejazd do Abu Dhabi, śniadanie w hotelu i zakwaterowanie w hotelu przy
plaży.
Wieczorem uroczysta kolacja sylwestrowa w hotelu - gala dinner 

01.01 Śniadanie w hotelu i czas wolny na wypoczynek po Sylwestrze. Kolacja w
hotelu. 





Po śniadaniu przejedziemy do centrum Abu Dhabi, które stanowi
ciekawą mieszankę tradycji i nowoczesności. Udamy się na zwiedzanie
imponującego meczetu Szejka Zayeda z jego wysadzanymi
kryształkami Swarovskiego żyrandolami i największym utkanym ręcznie
dywanem świata. Ósmy pod względem wielkości meczet świata
zachwyca swoim rozmiarem, przepychem i pięknem. Wejście do
muzeum Louvru. Lunch w restauracji Fouquert
(https://fouquetsabudhabi.com/) 
Wizyta na targu daktyli. Przejazd przez promenadę Corniche i czas
wolny. 
Kolacja w hotelu. 

02.01

DZIEŃ IV - Klimatyczne Abu Dhabi





Śniadanie w hotelu i czas wolny na odpoczynek. Możliwośc wykupienia
wycieczek fakultatywnych: 
Wizyta w Pałacu Prezydenckim Qasr Al. Watan, 17 USD za bilet, dojście
pieszo
Wizyta w parku Ferrari – bilet 76 USD za osobę , dojazd taxi
Wizyta w szpitalu dla sokołów – 55 usd za osobę, dojazd taxi
Kawa z 24 karatowym złotem w Emirates Palace. 
Jazdy po torze F1 jako pasażer lub jako kierowca – od 135 USD

1.

2.
3.
4.
5.

03.01
04.01

DZIEN V i VI - Odpoczynek w Abu Dhabi 





Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu w Abu Dhabi. 
Przejazd do Dubaju i całodzienna wycieczka po tym fascynującym
mieście: Zobaczymy Palmę Jumeirah i popłyniemy kolejką monorail. 
Rejs łodzią Dhow z lunchem w Dubai Marina (specjalne menu dla grupy) 
Następnie pojedziemy do nowoczesnego centrum handlowego
DubaiMall, skąd podziwiać będziemy cuda architektoniczne Dubaju -
wieżę Burj Khalifa (najwyższy budynek świata). Wjedziemy na platformę
widokową znajdującą się na 124 piętrze! 
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. 
Kolacja we własnym zakresie 

05.01

DZIEŃ VII - Nowoczesny i tradycyjny Dubaj





Śniadanie w hotelu. 
Wykwaterowanie o 12:00. 
O 13:00 transfer na lotnisko. 
O 16:05 wylot z Dubaju.

06.01

DZIEŃ V - Powrót





Conrad Abu Dhabi Etihad
Towers 5* 

Hotel Conrad Abu Dhabi Etihad Towers jest
częścią słynnego kompleksu 5 wież w Abu
Zabi. Oferuje on widok na Zatokę Perską i

promenadę Corniche. Na miejscu do
dyspozycji Gości są pięknie utrzymane ogrody

i baseny, a także spa oraz prywatna plaża.
Goście mają zapewniony bezpłatny wstęp do
jednej z atrakcji turystycznych w Abu Zabi –

tarasu widokowego The Observation Deck at
300. W całym budynku można bezpłatnie

korzystać z WiFi.
Wszystkie pokoje wyposażone są w stylowe

meble i urządzenia wykorzystujące
najnowocześniejsze technologie. Z każdego z
nich roztacza się widok na panoramę miasta

lub na wybrzeże. 



Voco Dubai  5*
Obiekt voco Dubai to pięciogwiazdkowy hotel,
który oferuje dogodną lokalizację ww centrum

miasta. Z jego okien można podziwiać widok na
kompleks Dubai World Trade Centre.

Udogodnienia dostępne na miejscu obejmują 4
restauracje, odkryty basen oraz przestronne sale

konferencyjne. Obiekt oferuje 471 pokoi oraz
apartamentów  Obiekt mieści bary i

międzynarodowe restauracje, oferujące dania
kuchni z różnych stron świata.

Goście mogą korzystać z najnowocześniejszych
obiektów rekreacyjnych, w tym z odkrytego

basenu z widokiem na plażę Jumeirah, centrum
odnowy biologicznej z możliwością odbycia

treningu personalnego, a także luksusowego spa
Zen. 

 



Cema: 

Przelot bezpośredni na trasie Warszawa - Dubaj -
Warszawa liniami Emirates z bagażem 23kg i
podręcznym 12kg 
Opłaty lotniskowe i transportowe
Transfery lotnisko – hotel – lotnisko
5 noclegów w hotelu Conrad Abu Dhabi 5*  
1 nocleg w hotelu VOCO Dubai 5* 
Wczesne zakwaterowanie pierwszego dnia po
przylocie wczesnym rankiem 
Wyżywienie: śniadania i kolacje w hotelu Conrad
Abu Dhabi (w tym kolacja sylwestrowa) i lunch 1
dnia, lunch w restauracji Foquet przy zwiedzaniu
Abu Dhabi, lunch na łodzi Dhow przy zwiedzaniu
Dubaju, śniadanie w hotelu Voco w Dubaju

Cena zawiera: 

Zwiedzanie Dubaju
Zwiedzanie Abu Dhabi 
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 
Wjazd na 124 piętro Burj Khalifa
Rejs łodzią Dhow z lunchem
Lokalny podatek turystyczny 
Test PCR obowiązkowy po przylocie do Dubaju
Opiekę przedstawiciela biura „Rapala” przez
cały czas trwania programu 
Polsskiego pilota na czas zwiedzania 
Ubezpieczenie KL, NWi bagażu z
rozszerzeniem o covid i choroby przewlekłe (40
000 EUR/os) + assistance pełny
Podatek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i
Turystyczny Fundusz Pomocowy
Obsługę programu przez aplikację mobilną
Biurowy zestaw antycovidowy
Dedykowane stoisko do odbioru dokumentów
na lotnisku

11500 zł/os
Dziecko 1 (do 12 lat)  - 7490 zł
Dziecko 2 (do 12 lat)  - 6190 zł 

Przy zakwaterowaniu z dziećmi zmiana na większy pokój 



Zwyczajowych napiwków 
Ew. testu na obecność Covid przed wylotem do
Dubaju (jeżeli będzie obowiązkowy)
Innych wycieczek fakultatywnych 
Posiłków i napojów nie zawartych w programie 
Wydatków o charakterze osobistym

Cena nie zawiera: 
 




