
 
ДУБАЙ ЕСЕН 2019 

Полети от София на 19.11 и 17.12 – 5 нощувки 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

 

 

Global Village и Miracle Garden на български език (минимум 10 души) - 75 USD на 

човек: 

 

Паркът на цветята (Miracle Garden) - е един от най-невероятните паркове, създадени от 

човека в света, където няма да престанете да се изненадвате от човешката фантазия, 

възхищавайки се на пейзажния дизайн и невероятна красота. Тук на площ от 72 000 

квадратни метра растат повече от 45 милиона цветя, които са декорирани в най-различни 

скулптури и цветни лехи. Паркът е пълен с ярки експозиции, след посещението на които 

няма да се усъмните нито за секунда, че сте станали свидетели на чудо - огромна градина 

насред пустинята. 

 

Световният панаир (Global Village) - е зона на открито с много павилиони за пазаруване. 

Всеки от тези павилиони е уникален, тъй като е издигнат в традиционния стил на 

различните страни, като Китай, Тунис, Италия, Египет, Мароко, Тайланд, Русия, Турция и 

много други. 

Развлекателни програми, атракции, музика на живо, различни танцови спектакли, 

представени на главната сцена - цялата тази атмосфера на този празник Ви очаква! 

 

 

 

Модерен круиз с вечеря „Дубай Марина“ (Тази екскурзия обикновено се провежда без 

водач) - € 65 = 71 USD за възрастен / € 45 = 50 USD за дете 

 

Дубай Марина - е един от най-красивите модерни райони на Дубай, изненадващ с 

уникалната си архитектура, луксозни яхти и небостъргачи. Каним Ви да се насладите на 

тази красота по време на вечерната разходка на дървен арабски кораб Доу. По време на 

двучасовия круиз ще Ви бъде предложена вечеря под формата на шведска маса, както и 

развлекателна програма с музика на живо и национален танц Танура. 

 

 

 

Пустинно сафари (с вечеря, без водач) - € 60 = 66 USD за възрастен / 45 € = 40 USD за 

дете 

 

Готови ли сте за вълнуващо арабско приключение? Тогава златните пясъчни дюни Ви 

очакват! Предизвикайте себе си на арабските „американски влакчета“ в пустинята, 

преодолявайки дюните на удобен всъдеход. Заставайки на гребена на копринена пясъчна 

вълна в лъчите на залязващото слънце, ще можете да направите невероятно красиви 

снимки; след това ще се  отправите към лагера, където можете временно да се потопите в 

местната култура, да пробвате традиционните арабски одежди и да овладеете ездата на 

камилите, а майсторът на татуировката ще украси умело ръцете Ви с шарки от къна. В 

програмата на вечерта Ви очаква вечеря и бели денс с арабска музика. 

 

 



 
 

Градска обиколка на Абу Даби на български език (минимум 10 души) - 65 USD за 

възрастен / 55 USD за дете  

 

Описание на обиколка на град Абу Даби: 

Абу Даби - столицата на ОАЕ, най-голямото и най-богато емирство на страната, един от 

най-успешните и изискани градове в света, зашеметяващо изобилие от зеленина и лукс. 

Обиколката ще Ви даде възможност да видите основните му забележителности, да 

посетите центъра на крайбрежната алея на име „Corniche“, да направите красиви снимки. 

Основният обект на програмата е шедьовъра на архитектурното изкуство - Голямата 

джамия на Шейх Заед. Нейната красота и елегантност ще оставят незаличими приятни 

впечатления, а световните рекорди отново ще подчертаят величието на тази страна. 

* При посещение на джамия трябва да бъдете скромно облечени; входът в джамията с 

видими татуировки по тялото е забранен. Трябва да сте с покрити рамене и колена. 

 

 

Бурдж Халифа с изглед "На върха" (без водач, само билет) - 50 USD за възрастен / 40 

USD за дете 

 

Бурдж Халифа е най-високата сграда в света и шедьовър на инженерството.  

828-метровата кула Бурдж Халифа се отличава със своите уникални технически 

характеристики, красота и оригиналност. Тя олицетворява духа на Дубай и символизира 

амбициозните цели на този невероятен мегаполис. 

Очаква Ви изкачване със скорост от 10 м / с на най-бързия асансьор в света. 

Ще видите Дубай от птичи поглед, използвайки телескопи с висока резолюция и ще се 

насладите на красотата на хоризонта от откритата тераса. 

 

 

Ферари Свят (с руска група, този екскурзия не е историческа; туристите нямат нужда 

от българоговорящ гид) - 125 € = 137 USD на човек 

 

Първият в света фирмен тематичен парк Ferrari разполага с впечатляваща селекция от 

атракции и забавления в стила на марката, най-големият магазин Ferrari и редица 

автентични италиански ресторанти, подходящи за цялото семейство. Под легендарния 

червен покрив на тематичния парк ще видите 37 вълнуващи атракциона. 

 

Сред известните в парка Ferrari World Abu Dhabi е новата атракция Flying Aces, с най-

високия завой в света, най-бързото американско влакче Формула Rossa, скоростта на което 

достига до 250 км / ч за 4,9 секунди, има подходящи атракции за цялото семейство, 

иновативни симулатори, електрически картинг, представления и впечатляваща колекция от 

състезателни сувенири. 

 

 

Yas Waterworld (с руска група, тази екскурзия не е историческа; туристите няма да се 

нуждаят от българоговорящ гид) - 125 € = 137 USD на човек 

 

Футуристичният воден парк Yas Waterworld заема площ, равна на 15 футболни игрища, и 

разполага с 43 пързалки, склонове и атракции, пет от които нямат аналози по целия свят. 

 



 
Екстремните фенове ги очакват най-голямата инсталация на вълни с триметрови Bubble’s 
Barrel за флуординг и бодибординг. 550-метровото американско влакче Bandit Bomber е 

първата атракция от този тип с лазерни ефекти и водни оръдия. Намирайки се на 

атракцията, можете да пускате специални ефекти, да стреляте с вода по цели и да 

хвърляте водни бомби, докато хората отдолу могат да стрелят в отговор. 

 

Архитектурата на водния парк се доближава към наследството на Абу Даби и се основава 

на историята на момиче от Емиратите, което тръгна в търсене на легендарната перла, а 

посетителите на аквапарка правят това пътуване с нея. 

 

 

Ferrari World + Yas Waterworld (с руска група, тази екскурзия не е историческа) - € 145 = 

160 USD на човек 

 

Първият в света тематичен парк Ferrari разполага с впечатляваща селекция от атракции и 

забавления в стила на марката, най-големият магазин Ferrari и редица автентични 

италиански ресторанти подходящи за цялото семейство. Под легендарния червен покрив на 

тематичния парк ще откриете 37 вълнуващи атракции. 

Сред известните увеселения на парка Ferrari World Abu Dhabi е новата атракция Flying Aces 

с най-високия кръг в света, най-бързият влак на влакче в Формула Rossa, който достига 250 

км / ч за 4,9 секунди, атракции за цялото семейство, иновативни симулатори, електрически 

карикатури, гледки и впечатляваща колекция от състезателни сувенири. 

 

Футуристичният воден парк Yas Waterworld заема площ, равна на 15 футболни игрища, и 

разполага с 43 пързалки, склонове и атракции, пет от които нямат аналози по целия свят. 

Екстремните фенове очакват най-голямата инсталация на вълни с триметрови Bubble’s 
Barrel за флуординг и бодиборд. 550-метровото американско влакче Bandit Bomber е първата 

атракция от този тип с лазерни ефекти и водни оръдия. Намирайки се на атракцията, 

можете да пускате специални ефекти, да стреляте с вода по цели и да хвърляте водни 

бомби, докато хората отдолу могат да стрелят към вас. 

 

 

 

Хеликоптер - 12 мин. (без водач) - 240 евро = 264 USD на човек 

 

Впуснете се в една завладяваща въздушна обиколка с хеликоптер и се насладете на 

невероятни гледки към Дубай от птичи поглед. По време на пътуването ще имате 

възможността да видите през погледа на пилота бурния живот на мегаполиса, а най-

известните му забележителности ще се появят пред вас в съвсем различна перспектива, 

възхищавайки и поразявайки Ви със своята красота. Доброто настроение и ярките 

впечатления са гарантирани! 


