
 

DUBAJ, ABU DHABI 2021 
PERLY PERZIE  

 
 

8-dňový letecký zájazd  
 
             Pozývame Vás bližšie spoznať mega luxusný Dubaj a kúzelné hlavné mesto Spojených 
arabských emirátov - Abu Dhabi. 
            Dubaj – najrýchlejšie sa rozvíjajúca metropola nášho storočia s prekrásnymi bielymi 
plážami, exotickou flórou a faunou a so svojimi niekoľkými neprekonateľnými Nº1 v rámci celého 
sveta: najvyššia budova sveta Burj Khalifa s najrýchlejším výťahom na svete. Najrozsiahlejšie 
nákupné centrum na svete Dubai Mall s najväčším akváriom a s prekrásnou top osvetlenou 
spievajúcou fontánou.  
Aby toho nebolo málo, odfotíme si aj jediný 7* hotel na svete – Burj Al Arab.  
S jednokoľajovou plne automatizovanou lanovkou sa prevezieme ponad jedinečný umelý ostrov 
v tvare palmy. 
            Prejdeme sa tiež magickým rozkvitnutým voňavým kvetinovým rajom v Dubaji,  
oddýchneme si na jemných bielych exotických plážach či zapláveme v príjemnom modro-
tyrkysovom mori. 
           Nákupné maniačky si môžu vybrať z niekoľkých giga nákupných centier, kde okrem 
nákupov je najdôležitejšie jediné: nestratiť sa …  
           Pre milovníkov kultúry sme pripravili celodenný výlet do Abu Dhabi s návštevou jednej  z 
najkrajších mešít sveta – Sheikh Zayed Grand Mosque s najväčším lustrom a kobercom sveta. 
Neobídeme ani čerstvo postavenú ultra modernú galériu Louvre – áno, Louvre. 
 
 

17. 03.  -  24. 03. 2021 
                  1.299,- € 

 
 
V cene je zahrnuté: 
- letecká doprava EMIRATES: BUD (H) – DUBAJ DXB (UAE) a späť, malá 7 kg príručná 
batožina 40x30x20 cm, veľká checkujúca batožina do 30 kg, občerstvenie na palubách 
lietadiel, palivový príplatok, letiskové a bezpečnostné poplatky, 7x ubytovanie v **** hoteli v 
Dubaji s vlastným bazénom a 7x bohatou polpenziou, shuttle bus z hotela na pláž, do 
nákupných centier, k metru a k vybraným pamiatkam, 5% DPH, 10% servisný hotelový 
poplatok, turistický poplatok za noc vo výške 15,- AED, 7% mestská daň, transfer z/na letisko 
v Dubaji, lekár a sprievodca počas celého pobytu 
 
Príplatok: 
komplexné rozšírené cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane storna 
zájazdu: 3,- €/os./deň (nad 70 rokov: 5,- €/os./deň), poistenie CK proti insolventnosti: 10,- 
€/os./pobyt, jednoposteľová izba 30,- €/os./noc, mestská doprava v Dubaji, transfer na letisko 
v Budapešti, vstupy do múzeí a pamiatok 
 
Informácie a rezervácie: www.ckbca.sk, mobil: 0905 196216  
E – mail: info@ckbca.sk, benkomil@centrum.sk 
 



 
 

PROGRAM ZÁJAZDU      
 
17.03.2021 (streda)            KOŠICE (SK)   
- 06.20 hod. zraz v Košiciach na parkovisku pred Hotelovou Akadémiou na Južnej triede 10, uloženie 
batožín do autobusu. Klientom zo vzdialenejších miest poskytneme ubytovanie v hoteli v Košiciach 
z noci 16.03. na 17.03.2021 zdarma.  
- 07.00 hod. svätá omša s požehnaním v Kostole Zoslania Ducha Svätého na Južnej triede 2, transfer 
na medzinárodné letisko v Budapešti s jednou hygienickou prestávkou v Maďarsku na čerpacej stanici 
 
                                           BUDAPEŠŤ (H) 
- 12.10 hod. check-in na medzinárodné letisku Ferenc Liszt Ferihegy v Budapešti Terminal 2B 
- 15.10 hod. odlet priamym letom do Spojených arabských emirátov (UAE) – mesto Dubaj leteckou 
spoločnosťou EMIRATES let EK 0112 (dĺžka letu 5.15 hod.) na najväčšie medzinárodné letisko DXB v 
Dubaji Terminal 03 lietadlom Boeing 777-300 Er 
 
                                           DUBAJ (UAE) 
- 23.25 hod. plánovaný prílet na medzinárodné letisko DXB v Dubaji (UAE) Terminal 03 (časový posun 
+ 3,0 hod.), udelenie víz, transfer do hotela, ubytovanie, nocľah 
18.03.2021 (štvrtok)            
 - raňajky v hoteli, oboznámenie sa s okolím, oddych pri mori, vyhliadka jednokoľajovou plne 
automatizovanou nadzemnou lanovkou ponad umelo vybudovaným Palmovým ostrovom, zhliadnutie 
jeho architektúry, známy Hotel Atlantis ***** s chutnou kávou, večera, krásy nočného Dubaja, nocľah 
19.03.2021 (piatok)                                          
- raňajky v hoteli, najrozsiahlejšie a najväčšie nákupné centrum na svete Dubai Mall s najväčším 
akváriom na svete s prekrásnou top osvetlenou spievajúcou fontánou, obed (individuálne), najvyššia 
budova sveta Burj Khalifa s najrýchlejším výťahom na svete, panoramatický výhľad zo 124. poschodia 
mrakodrapu, kde budete cítiť mierny pohyb budovy, vodopády, osobné voľno, večera v hoteli, nocľah 
20.03.2021 (sobota) 
- raňajky v hoteli, Magical Garden – rozprávková čarovná záhrada s množstvom krásne voňajúcich 
kvetín, je hotovou pastvou pre oči a čuch, určite by ste do záhrad mali vstúpiť, pobyt na krásnych bielych 
plážach Perzského zálivu, oddych, kúpanie, večera, nocľah 
21.03.2021 (nedeľa)  
- raňajky v hoteli, svätá omša v rímskokatolíckom Kostole Panny Márie, Trh so zlatom a s korením 
Gold Souk, večera v hoteli, večerný program, nocľah 
22.03.2021 (pondelok)       
- raňajky v hoteli, pobyt na krásnych bielych plážach Perzského zálivu, oddych, kúpanie, zhliadnutie 
jediného 7* hotela na svete Burj Al Arab, nákupy, program podľa želania, večera v hoteli, nocľah 
 
23.01.2021 (utorok):           ABU DHABI (UAE) 
- raňajky v hoteli, odchod autobusom (cca 2,0 hod.) do hlavného mesta UAE - Abu Dhabi, návšteva 
jednej z najkrajších a najväčších mešít sveta – Sheikh Zayed Grand Mosque s najväčším lustrom 
a perzským kobercom na svete. Popoludní návšteva novo postavenej ultra modernej galérie Louvre 
s unikátnym maliarskym umením, odchod autobusom do Dubaja, večera v hoteli, nocľah           
 
24.03.2021 (streda) 
- raňajky v hoteli formou balíčkov, uvoľnenie hotelových izieb, transfer na medzinárodne letisko DXB 
v Dubaji (UAE) Terminal 03 
- 06.10 hod. check-in na letisku DXB v Dubaji (UAE) Terminal 03 
- 08.40 hod. plánovaný odlet priamym letom do BUD (H) leteckou spoločnosťou EMIRATES let EK 
0111 (dĺžka letu 6.05 hod.) lietadlom Boeing 777-300 Er 
 
                                           BUDAPEŠŤ (H) 
- 11.45 hod. plánovaný prílet do Budapešti Terminal 2B, transfer do Košíc s jednou hygienickou 
prestávkou na čerpacej stanici v Maďarsku 
 
                                           KOŠICE (SK)   
- 16.00 hod. plánovaný príchod do Košíc na parkovisko pred Hotelovú Akadémiu na Južnej triede 10  
 
 
Poznámka: zmena programu, letových časov a odletových miest vyhradená. 
V prípade účasti kňaza na zájazde, pozývame na každodennú svätú omšu.. 
 


