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PÓŁWYSEP ARABSKI: Emiraty Arabskie – Oman – 
Kuwejt – Bahrajn – Katar – niezwykła wycieczka 
 
Trasa: (ERMIRATY ARABSKIE) Dubaj – (OMAN) Muscat – Nizwa – 
Jabrin – Bahla – (KUWEJT) Kuwait – (BAHRAJN) Manama – 
(KATAR) Doha 
 
 
 
Półwysep Arabski najczęściej utożsamiamy ze Zjednoczonymi 

Emiratami Arabskimi, a w szczególności z Dubajem, słynącym z najwyższych, najdroższych, najbardziej 
luksusowych na świecie, futurystycznych budowli i fantazyjnych sztucznych wysp. Miasto szejków wręcz 
szokuje swym rozmachem. W miejscu tym, jałowy piasek pustyni został zastąpiony bujną i zadbaną 
zielenią (nawadnianą na drodze odsalania wody morskiej) oraz fantazyjną, nowoczesną architekturą 
wspaniałych obiektów i meczetów. Bajeczne bogactwo i przepych miast, zadrzewione, ekskluzywne 
bulwary, imponujące centra handlowe z niezliczoną ilością sklepów, parki rozrywki oraz gęsta sieć 
autostrad – a wszystko to w sąsiedztwie złotych piasków pustyni i błękitu morza – to właśnie esencja 
Półwyspu Arabskiego. W tej części świata, miasta łączą nowoczesność z tradycją, gdzie obok 
tradycyjnych, orientalnych souków, pod niebo pną się modne biurowce i drapacze chmur. 
 
Największe atrakcje:  

 Dubaj – futurystyczne budowle i najwyższy budynek świata – Burj Khalifa 

 Burj al-Arab – najbardziej luksusowy hotel świata i sztuczna wyspa w kształcie palmy – Palm 
Jumeirah 

 Złote piaski pustyni i atmosfera znana z „Baśni tysiąca i jednej nocy” 

 Muskat – meczet Sułtana Qaboos i największy w Omanie tkany dywan 

 Nizwa – dawna stolica Omanu i Jebrin – najładniejszy fort 

 Kuwejt – zagłębie ropy naftowej i Kuwait Towers – trzy charakterystyczne wieże stolicy 

 Bahrajn – zabytki Perłowego Szlaku i nadmorskie forty 

 Katar – orientalne souki i nowoczesne nabrzeże 

 Doha – Muzeum Sztuki Islamskiej 
 

 Termin:     Cena:     
 28.09 – 07.10.2018r.   3990 zł + 3295 USD     
 02.11 – 11.11.2018r.   3990 zł + 3295 USD 

26.04 – 05.05.2019r.   3990 zł + 3295 USD 
 27.09 – 06.10.2019r.   3990 zł + 3295 USD     
 08.11 – 18.11.2019r.   3990 zł + 3295 USD 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Dubaj (-/-/-)   
Wylot z Warszawy, przelot do Dubaju. 
 
Dzień 2 Dubaj (S/-/K)   
Zwiedzanie Dubaju (wycieczka 4-godzinna). Wycieczkę rozpoczniemy od przystanku przy najbardziej 
luksusowym hotelu świata – Burj Al Arab (okazja do zrobienia zdjęć). Dalej zobaczymy  meczet Jumeriah 
(z zewnątrz)), jeden z największych w całych Emiratach, łączący średniowieczną tradycję z nowoczesną 
islamską architekturą. Mijając pałac Zabeel odkryjemy historyczną część miasta zwaną Bastakia ze 
starymi kamienicami budowanymi dawną techniką z cegieł wyrabianych z błota i suszonych na słońcu. 
Wizyta w Muzeum Dubaju mieszczącym się w prawie 200-letnim forcie Al Fahidi., Przeprawa przez 
Zatokę Dubajską tradycyjnym statkiem arabskim. Spacer po Złotym Bazarze oraz Bazarze Przypraw. 
Powrót do hotelu. Wieczorem kolacja na tradycyjnej łodzi arabskiej łodzi połączona z rejsem po dubajskim 
Creeku (Dubai by night). Nocleg w Dubaju.  
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Dzień 3 Dubaj – safari (S/-/K) 
Zwiedzanie Dubaju (wycieczka 4-godzinna). Trasa rozpoczyna się od wizyty w dzielnicy wieżowców Dubai 
Marina. Przejazd na sztuczną wyspę w kształcie palmy – Palm Jumeirah, gdzie zbudowano luksusowe 
wille i apartamentowce. Postój na zdjęcia luksusowego hotelu Atlantis, gdzie można znaleźć wiele atrakcji, 
m.in. labirynt akwariów. Przejazd do kompleksu Madinat Jumeirah, gdzie znajduje się replika arabskiego 
suku. Spacer po największym centrum handlowym na świecie. Następnie przystanek w okolicy 
najwyższego wieżowca świata Burj Khalifa (828 m). Dla chętnych (fakultatywnie – 40 USD, konieczna 
rezerwacja przed wyjazdem) wjazd na punkt widokowy na 124. piętrze. Po południu jeep safari jeep – 
wycieczka na malowniczą pustynię terenowymi samochodami przez wydmy na farmę wielbłądów, które 
hodowane są tam specjalnie do wyścigów. Wizyta w beduińskiej oazie, oglądanie zachodu słońca na 
pustyni. Następnie kolacja beduińska (bufet, napoje bezalkoholowe wliczone w cenę), składająca się z 
różnych gatunków mięs grillowanych, pieczonych ziemniaków, arabskiego chleba i sałatek ze świeżych 
warzyw i owoców. Nocleg w Dubaju. 
 
Dzień 4 Hatta – Rustaq – Nakhal – (OMAN) Muskat (S/L/K)  
Z Dubaju przejazd do Hatta i przekroczenie granicy z Omanem, leżącym na obszarze dawnych 
sułtanatów Muskatu i Omanu, rozwiniętego kraju, który jednak zachował tradycje, kulturę, i pozostał 
typowo arabski. Zmiana pojazdów i przejazd w kierunku Muscat. Po drodze postój przy forcie Rustaq 
zbudowanym cztery wieki przed powstaniem islamu w Omanie, którego imponująca struktura opiera się 
na trzech poziomach, zawierających oddzielne domy, zbrojownię, meczet i cztery wieże . Następnie 
przejazd do Nakhal. Odpoczynek w gaju palm daktylowych leżącym nad wodą, u podnóża wzgórza. 
Przejazd na nocleg do Muscat.  
 
Dzień 5 Muskat (S/L/K) 
Zwiedzanie Muskat, miasta łączącego cechy nowoczesnego centrum handlowego z centrum tradycji 
kulturalnej. Przejazd promenadą Corniche, przystanek przy targu rybnym. Zobaczymy pałac sułtański – Al 
Alam (z zewnątrz), meczet sułtana Qaboosa, gdzie salę modlitewną pokrywa największy w Omanie tkany 
dywan. Przejazd przez dzielnicę Al Khuwair – dzielnica ministerstw i banków. Wizyta na Muttrah souq, 
gdzie pełno jest maleńkich sklepików, wąskich dróżek i ścieżynek, a sprzedawcy głośno zachwalają swój 
towar, wyciągają go przed siebie i próbują zwabić kupujących. Zwiedzanie Muzeum Bait Al Zubair. Powrót 
do hotelu. Po południu czas wolny. Nocleg w Muscat.   
 
Dzień 6 Nizwa – Jabrin – Bahla (S/L/K)   
Przejazd do Nizwy przez pasmo górskie Jebel Akhdar. Góry te są poszarpane, bardziej piaszczyste, jako 
że suszy je słońce. Ale co najpiękniejsze, są one różnokolorowe! Przez to, że gromadzą się w nich różne 
minerały, jedna góra potrafi wyglądać jak materiał w paski! Pomiędzy górami ciągną się wąziutkie dróżki, 
prowadzące do maleńkich wiosek, tudzież do samotnych domów przyczepionych gdzieś u zbocza góry... 
Można dojrzeć owce lub kozy pasące się pośród skał, a gdzieniegdzie dumnie stoi sobie meczet. W 
Nizwie, dawnej stolicy Omanu, zwiedzimy okrągłą wieżę z XVII wieku, zbudowaną z fortem na skale oraz 
odwiedzimy bazar, gdzie można nabyć słynną beduińską srebrną biżuterię. Następnie przejazd do grot 
Hoota i przejazd podziemną kolejką z oświetloną jaskinią oraz turkusowym jeziorem. Zwiedzanie muzeum 
Bait Al Safah oraz degustacja lkalnej kawy (qahva). Spacer po bazarze Al Barazah. Przejazd do Bahla, 
gdzie zwiedzimy XVII-wieczny fort (UNESCO), jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych Omanie 
Postój przy zamku Jabrin, zbudowanym w XVII wieku (odrestaurowany). Nocleg w Muskat. 
 
Dzień 7 Muskat – (KUWEJT) Kuwait (S/L/K) 
Transfer na lotnisko i przelot z Muskatu do Kuwejtu założonego ponad 360 lat temu, rządzonego przez 
rodzinę Al Sabah od 1938r. Zwiedzanie stolicy: trzy charakterystyczne wieże Kuwait Towers, Seif Palace 
(widok z oddali) oraz siedziba władcy kraju, brama Al Jahra. Wieże są symbolem miasta. Wizyta w 
Muzeum Narodowym. Przejazd pod Grand Mosque (z zewnątrz) i spacer po bazarze rybnym do przystani, 
gdzie cumują tradycyjne łodzie dhow. Następnie udamy się poza miasto, by poznać niedawną historię 
Kuwejtu i źródła jego bogactwa. To właśnie odkrycie złóż ropy naftowej w latach 50. XX wieku całkowicie 
odmieniły ten kraj. Przejazd w rejon kompleksu zbiorników z ropą oraz rafinerii. Nocleg w Kuwait. 
 
Dzień 8 Kuwait – (BAHRAJN) Manama (S/L/K) 
Transfer na lotnisko, przelot z Kuwejtu do Bahrajnu, niewielkiego państwa położonego na 33.wyspach, 
całkowicie pozbawionego jakichkolwiek wód powierzchniowych (jedynie na południowym zachodzie 
występują słone bagna). Wszędzie wyczuwa się urok i dumę kraju o bogatej przeszłości, którego historia 
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jest długa, jednak niepodległość i pełną autonomię uzyskał on dopiero w 1971 roku. Bahrajn jest 
pierwszym miejscem położonym nad Zatoką Perską, gdzie w 1932 r. odkryto złoża ropy naftowej. 
Zwiedzanie Manama - stolicy Bahrajnu: dawna rezydencja Sheikh Isa Bin, wielki meczet Al Fateh, 
Muzeum Narodowe, Bahrain Fort, farma wielbłądów. Przejazd do Bahrain King Fahad Causeway - 
miejsce z widokiem na sztuczną groblę łączącą Bahrajn z Arabią Saudyjską. Przystanek przy nekropolii z 
IV w.p.n.e. Czas wolny na Manama Souq. Nocleg w Manama. 
 
Dzień 9 Manama – (KATAR) Doha (S/-/K)  
Transfer na lotnisko, przelot z Bahrajnu do Kataru, zarządzanego przez ród Al Thani, na którego czele stoi 
emir. Odkryte na tym terenie złoża ropy naftowej i gazu są największe na świecie i pozwalają Katarowi 
rozwijać się niezwykle szybko. Wycieczka po Doha – stolicy Kataru, które ukaże kontrast pomiędzy tym, 
co stare i nowe, w tym szybko wzrastającym, ekscytującym mieście. Zwiedzanie Muzeum Sztuki 
Islamskiej mieszczącym się w oryginalnym budynku z elementami architektury orientalnej, przejazd 
promenadą Al Corniche, która otacza łukiem zatokę Doha Bay. Na nabrzeżu widać gmachy rządowe, 
banki, hotele. możliwość podziwiania wieżowców i drapaczy chmur (m.in. wieżowiec Barzan, wieżowce Al 
Fardan). Następnie przejazd do nowej dzielnicy na wyspie The Pearl, gdzie znajdują się luksusowe 
apartamentowe, wille i sklepy. Wizyta w kulturowej wiosce Katara, pełniącej rolę głównego centrum stolicy 
(teatry, sale koncertowe, galerie). Przejazd obok Aspire Zone, gdzie koncentruje się działalność związana 
ze sportem. Wizyta na Doha Souq oraz Gold Souq. Nocleg w Doha. 
 
Dzień 10 Doha – Warszawa (S/-/-)  
Transfer na lotnisko w Doha, przelot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa / Dubaj, Doha / Warszawa,  

 03 przeloty na trasach Oman / Kuwejt / Bahrajn / Katar, 

 promesy wiz, 

 noclegi w hotelach 4* (dopłata do pokoju 1-os. 629 USD),  

 podatek turystyczny w hotelu Dubaju, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),  tym kolacja z napojami na pustyni 
oraz kolacja na statku w Dubaju,     

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 rejs tradycyjną łodzią w Dubaju, 

 safari samochodami 4x4 w Dubaju,   

 przejazd podziemną kolejką w Omanie, 

 usługi lokalnych przewodników podczas zwiedzania,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłaty wjazdowe do poszczególnych krajów oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, wiz 
wjazdowych (255 USD – opłata przed wyjazdem), napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i 
fotografowanie, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 08.osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena 
biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu, 
wiz wjazdowych, opłatach wylotowych. WIZA: na 40 dni przed wyjazdem należy złożyć skan paszportu 
(strona ze zdjęciem – scan w kolorze), skan zdjęcia (w kolorze, twarz na wprost na jasnym tle, w formacie 
JPG o wielkości max. 40 KB). Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od planowanej daty powrotu i 
posiadać min. 5 pustych stron. W paszporcie nie może być śladów pobytu w Izraelu, jak wiza czy stempel 
z przejścia granicznego. 
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