
Misja Gospodarcza EXPO 2020
 rejs po Zatoce Perskiej

Dubaj – Muscat – Doha – Abu Dhabi

Dubaj- 50 lat temu była tutaj pustynia a obecnie jest jedną z największych
i najnowocześniejszych metropolii na świecie, licząca 3 miliony mieszkańców.
Dominującą  religią  jest  –  islam  a  językiem  oficjalnym  –  arabski  ,
lecz bez problemu dogadamy się tutaj po angielsku. 

Słoneczna  pogoda  i  jasne  złociste  plaże  to  równie  ważne  atrakcje  Dubaju
co kilkuset metrowe drapacze chmur. Dubaj kusi również polami golfowymi,
parkami wodnymi oraz wyprawami na safari. 

Zatoka  Perska  zachęca  turystów  swoją  rozmaitą  kulturą,  architekturą
oraz pięknymi plażami i wspaniałymi miastami.

Dzień 1:  Spotkanie na lotnisku w Warszawie i przelot do Dubaju. Po przylocie –
transfer i zakwaterowanie w 4* hotelu.

Dzień 2 i 3 : dwa dni poświęcamy na zwiedzamy wspaniałej wystawy w Dubaju
- EXPO 2020. Wystawy Światowe EXPO, to najbardziej prestiżowe wydarzenia
na  świecie  o  charakterze  gospodarczym,  promocyjnym  i  kulturalnym.



EXPO 2020 w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju
arabskim.

Polskiej  ekspozycji  towarzyszyć  będzie  program  gospodarczy,  program
polityczno-dyplomatyczny,  program  promocji  kultury,  program  promocji
turystyki oraz programy regionalne. 

Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności.  Tworzy otwartą,
rozrastającą  się  ku  górze,  modułową  konstrukcję,  która  zaprasza  odwiedzających
do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami
gości  instalacji  -  rzeźby  kinetycznej  wyobrażającej  lecące  stado  ptaków.  Polska  zostanie
zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki  oferuje światu
zrównoważone,  przyjazne  środowisku,  inspirowane  naturą  technologie.  To,  co  wyróżnia
nas  na  tle  innych  Pawilonów,  to  rozbudowana  strefa  dla  dzieci  -  podzielona  na  część
dedykowaną dzieciom młodszym oraz część warsztatową dla dzieci starszych.

 Noclegi w pięknym hotelu niedaleko plaży.

Dzień  4 :  zwiedzanie  nowoczesnej  części  Dubaju.  Będziemy  mieli  okazję
podziwiać wysokościowce oraz zajrzeć do największego centrum handlowego
na  świecie  -  Dubai  Mall.  Podczas  przechadzki  po  centrum  zobaczymy
fantastyczne akwarium. Zwieńczeniem wycieczki będzie wjazd na Burj Khalifa -
najwyższy  budynek  na  świecie.  zwiedzanie  starego  Dubaju.  Specjalnymi
łodziami  przedostaniemy się  na  drugą  część  zatoki,  aby  cieszyć  oczy  starym



miastem.  Przejdziemy przez  pełen  oszałamiających  zapachów  i  kolorów  targ
przypraw, wybierzmy się na złotą uliczkę oraz zobaczymy stare place i  domy.
Wieczorem pokaz fontann – jednych z najpiękniejszych na świecie. Następnie
wsiadamy na statek i rozpoczynamy rejs na statku Costa Diadema.

Dzień 5 : Czas wolny na odpoczynek na plaży lub zakupowy poranek w Dubaju.
Ok  13.00  spotkanie  w  porcie  w  Dubaju,  po  popołudniu  wypoczynek
i korzystanie z atrakcji, które oferuje pływający kurort. 

Dzień  6 :  Muscat –  Zwiedzanie  MUSKATU.  Przejazd  do  Wielkiego  Meczetu
Sultan  Qaboos  wyróżniającego  się  nadzwyczajną  architekturą.  Budynek



zachowuje idealną równowagę między estetyką, kulturą i głęboko zakorzenioną
islamską tradycją. Wizyta w muzeum historii miasta Bait Baranda. 

Zwiedzanie: stara część miasta otoczona górami i strzeżona przez XVI w., forty
Jalali i Mirani, pałac Al Alam - rezydencja sułtana Qaboos. Wizyta w muzeum
Bait  Al  Zubair  -  okazja  do  zapoznania  się  z  dziedzictwem  Muscatu
m.in. tradycyjna omańska broń, biżuteria, stroje i domowe narzędzia. 

Dzień 7 : spędzamy ten dzień na morzu , relaks , wypoczynek, atrakcje na statku.
Wieczór kapitański wieczór ze wspaniałą kolacją.

Costa Diadema - najnowszy statek linii Costa, którego nazwa oznacza tyle co "tiara". Costa Diadema
oferuje  najbardziej  kompletne,  innowacyjne  I  zaskakujące  wrażenia,  które  mógłbyś  przeżyć
na rejsie.  Oczarowuje różnymi stylami,  które  doskonale ze sobą współgrają.  Zniewala  szerokim
wyborem atrakcji, od jedzenia  aż po salon spa, który jest najlepszy z całej floty linii Costa.

Bary i restauracje: 7 restauracji, w tym 4 za dodatkową opłatą (Club Restaurant, Samsara Restaurant,
Tappanyaki  Restaurant  and  Piazza  Pizza  Pizzeria).  15  barów,  w  tym  pub  "Birreria  La  Fiamma",
"Vinoteca  Huit-Huit"  -  bar  z  winem,  "Bar  Bollicine" i  lodziarnia  "Gelateria  Amarillo".

Rozrywka: 8 jacuzzi,  3 baseny (w tym 1 z rozsuwanym dachem), wielofunkcyjne boisko sportowe,
ścieżka do joggingu, kino 4D, kasyno, dyskoteka, minigolf, kafejka internetowa, butiki, teatr na trzech
poziomach, symulator formuły 1, biblioteka, kluby dla dzieci oraz ślizgawka wodna.



 

 

Dzień  8 :  Doha –  zwiedzanie  stolicy  Ad-Dauhy  (Doha).  Dzielnica  Aspire,
która  jest  centrum  aktywności  sportowej  w  każdej  formie,  począwszy
od  spacerów  w  eleganckiej  galerii  handlowej  Aspire  Mall  poprzez  naukę
w akademii sportowej, a skończywszy na stadionach, na których stale odbywają
się różne międzynarodowe zawody sportowe. Następnie podziwianie bogatych
zbiorów Museum of Islamic Art (Muzeum Sztuki Islamskiej), zaprojektowanego
przez  autora  piramidy  na  dziedzińcu  Luwru  -  Ieoh  Ming  Pei.  Przejazd
przez promenadę Corniche i  przez  dzielnicę  wieżowców West Bay do Katara
Cultural  Village,  gdzie  znajdują  się  galerie  sztuki  i  mają  miejsce  wydarzenia
związane  z  kulturą  Kataru.  Później  zwiedzanie  prestiżowej  dzielnicy
apartamentowców, The Pearl, która została zbudowana na sztucznie usypanych
wysepkach, mających przypominać w formie naszyjnik pereł. Przed wieczorem
spacer po Souq Waqif, nastrojowej dzielnicy handlowej ze sklepami i bazarami.

Alternatywnie spotkanie biznesowe w rezydencji Ambasadora Polski p. Janusza
Janke  przedstawicielami firm katarskich . 



Dzień 9 :  Abu Dhabi  miasto to oferuje niezapomniane widoki  i  fantastyczne
wspomnienia.  Jako  pierwszy  zobaczymy  Wielki  Meczet  Shah  Al  Zayed'a
charakteryzujący  się  największym  perskim  dywanem  na  świecie.  Następnie
udamy  się  w  stronę  "wioski  dziedzictwa  narodowego"  i  na  główną  ulicę
z  rzeźbami  przedstawiającymi  najważniejsze  elementy  życia.  Po  południu
powrót do hotelu na 

Dzień 10 : ponownie AbuDhabi, czas wolny na zakupy lub odpoczynek na plażę.
Wieczorem dla chętnych safari na pustyni i wielkie wydmy.

Dzień 11 :  Po rejsie pełnym atrakcji  i  zwiedzaniu wspaniałych ekskluzywnych
miejsc dopływamy do portu w Dubaju i   opuszczamy luksusowy statek Costa
Cruise. Transfer na lotnisko i przelot powrotny do Polski.



Termin: 21-31.10.2020r.

Cena : 

6900 PLN/os. - Członkowie Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan"
7500 PLN/ os. - Osoby spoza grona Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan" 

Cena zawiera:

 Przelot w obie strony do Dubaju i  z powrotem, z bagażem 20kg bagaż
rejestrowany i bagaż podręczny 8 kg

 7 noclegów: na statku w kabinach 2 – osobowych zgodnie z wyborem,
3 noclegi w hotelu 4*  w Dubaju

 Wyżywienie: na statku formuła All  Inclusive na statku, w dniu przylotu
brak wyżywienia, po rejsie śniadanie i obiadokolacja w hotelu

 Transfery na miejscu
 Atrakcje i  bilety wstępów nie wskazane jako fakultatywne
 Opieka polskojęzycznego pilota – przewodnika
 Niespodzianki i degustacje w trakcie wyjazdu
 Ubezpieczenie turystyczne w wariancie podstawowym 
 Informacje praktyczne – szczegóły zostaną wysłane drogą mailową

Cena nie zawiera: 

 wycieczki fakultatywne: 
 Burj Khalifa ok. 30euro, bilet na EXPO 1dzień: 120 PLN, 2 Dni: 250 PLN
 Wydatki osobiste
 Napiwki na statku – ok. 70 euro


