
Itinerář cesty:

Odpoledne odlet z Prahy do Dubaje přímou linkou letecké 
společnosti Emirates, po příletu transfer do hotelu v Dubaji.

Celodenní prohlídka Dubaje, zahrnující vyhlídku z mrakodrapu Burj Al Khalifa (828 m).
Poté budeme pokračovat směrem k dubajskému přístavu, kde cestou uvidíme Palmové 
ostrovy, Atlantis, slavný hotel Burj Al Arab a další zajímavosti. Poté bude následovat 
prohlídka Miracle Garden - největší květinové zahrady na světě s více než 45 miliony
kvetoucích květin na ploše 72 000 m2.  

Odlet přímou linkou Emirates do Prahy, přílet do Prahy po poledni.

Ráno začneme technickou návštěvou hydroponických farem, kde se seznámíme s komerčním pěstováním rostlin 
pomocí minerálních živných roztoků, ve vodě, bez půdy, "ve vzduchu". Poté budeme pokračovat do veterinární 
kliniky Falcon Hospital, kde je každoročně ošetřeno na 6 000 sokolů.  Během přesunů mezi jednotlivými místy 
psi prohlédneme Abu Dhabi, včetně návštěvy Velké mešity - 4. největší na světě, a projdeme kolem YAS Marina 
F 1, Muzejního ostrova Abu Dhabi a dalších zajímavostí. V pozdních odpoledních hodinách budeme pokračovat 
do Al Ainu na ubytování.

Doplňující informace 
a odpovědi na případné dotazy 
rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Atraktivní zájezd s prohlídkou turisticky nejzajímavějších míst Spojených arabských emirátů 
a zajímavým  zemědělským programem a návštěvou výstavy DUBAI EXPO. 

Doprava přímými lety s prémiovou leteckou společností Emirates, ubytování v kvalitních **** hotelech.
Předběžná nezávazná registrace končí vyprodáním zarezervovaných míst, nejpozději 10.12.2021, pak budou rozeslány závazné přihlášky. 

Zájezd do Spojených arabských emirátů 
s odborným zemědělským programem

a návštěvou  výstavy EXPO Dubai.

Po obědě nás čeká návštěva „Sustainable City of Dubai” s prezentací a komentovanou prohlídkou. 
Vysvětlení modelu udržitelného města, zahrnující environmentální, ekonomické a sociální pilíře 
udržitelnosti, zahrnující šest environmentálních témat: potraviny, energie, voda, výrobky, mobilita 
a odpady. Dále se podíváme do fascinujícího světa chovu arabských koní. Prohlédneme si farmu na chov 
arabských koní - Arabian horse stud farms. Večeře na palubě lodi Dhow Cruise Dubai Creek.

Celodenní individuální návštěva výstavy Dubai Expo, odpoledne přejezd do Abú Dhabi, nocleh v hotelu 
v centru Abú Dhabi.

Dopoledne návštěva velbloudího trhu s výkladem pravidel pro cenu velbloudů. Na trhu jsou také obchodovány 
také kozy, ovce a někdy i skot. Poté budeme pokračovat v procházce úzkými uličkami společně s naším 
průvodcem, který nám vysvětlí vše o starých technikách pouštního zemědělství a zavlažování - systému „Falaj”, 
přivádějících vodu z hor. V podvečer pokračování cesty přes pohoří Hajar do Fujeirah. 
Ubytování v hotelu u moře a relaxace.

Dopoledne návštěva rybího trhu ve Fujeirah a poté budeme pokračovat na Národní mléčnou farmu Fujeirah 
s celkem 600 kusy krav, převážně holštýnsko - fríských a 1000 koz. Odpoledne volno k relaxaci u moře.

Dopoledne volno k relaxaci u moře. Odpoledne odjezd směr Dubai, po cestě projížďka 4x4 - "Dune Bashing" 
na písečných dunách, včetně večeře s programem v pouštním campu. Ubytování v Dubaji.
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Cena na osobu 
ve dvoulůžkovém pokoji: 

65.800,- Kč

Termín:
21. - 28. 3. 2022

kód zájezdu:  PT 210322

21.3.2022

22.3.2022



Doplňující informace a odpovědi 
na případné dotazy rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Cena zahrnuje: 
- letenku v turistické třídě na přímém letu letecké společnosti Emirates
- ubytování v kvalitních **** hotelech se snídaní, dopravu privátním vanem 
  nebo autobusem dle programu a počtu klientů
- česky mluvícího průvodce, který cestuje se skupinou z Prahy do Prahy
- ubytování po trase v hotelech, odpovídajícím **** kategorii
- snídaně formou bufetu, 5 obědů a 6 večeří dle programu
- návštěvu výše uvedených farem, vstupné na všechny atrakce, uvedené v programu
- pojištění léčebných výloh.
Cena nezahrnuje: 
- snídani v den odletu (vzhledem k času odletu brzy ráno), nápoje k obědům a večeřím kromě vody 
  (platí se na místě), vše co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Minimální počet účastníků zájezdu: 16
Předběžná registrace na zájezd probíhá do 10.12.2021, pak budou rozeslány přihlášky.
Můžete se zaregistrovat zde: www.profitrips.cz/sae 

Zájezd do Spojených arabských emirátů 
s odborným zemědělským programem

a návštěvou  výstavy EXPO Dubai.
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