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Představíte-li si luxusní výškové hotely, zelené
parky přecházející v nekonečnou poušť s jemným
pískem a rozsáhlé komplexy úředních budov
s bohatě zdobenými mešitami ve své blízkosti,
pak právě vidíte Spojené arabské emiráty.

Spojené Arabské Emiráty
Tato země ležící u břehů Perského zálivu vznikla teprve roku
1971 sloučením sedmi bývalých nezávislých emirátů – Abu
Dhabi, Dubaj, Sharjah, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah,
Ajman a Fujairah. Neexistuje tady prakticky žádná zločinnost.
Volný čas při vaší dovolené v Dubaji a dalších emirátech
ovšem můžete strávit také na golfových hřištích, velbloudích
závodech či nezapomenutelném pouštním safari.
Dubaj

ABU DHABÍ
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Ve zkratce …

Dubaj
Při své návštěvě byste neměli vynechat nejvyšší budovu světa Burj Khalifu, největší nákupní centrum Mall of Emirates, pláž Jumeirah,
poloostrov ve tvaru palmy Palm Jumeirah, trh
s kořením Spice Souk, trh se zlatem Gold Souk.
Abu Dhabí
Hlavní město celých Emirátů nabízí závodní
okruh F1 Marina Circuit, zábavní park Ferrari
World s nejrychlejší horskou dráhou světa,
aquapark Yas Water World a největší mešitu
světa Sheikh Zayed Grand Mosque.
Fujairah
Emirát nejbohatší na podmořský život.

Sharjah
Jediný suchý emirát, kde se nepodává žádný alkohol. Jeho největší výhodou je blízkost Dubaje.
Ajman
Nejmenší ze všech emirátů, kde nenajdete
žádný okázalý luxus.

Doporučujeme:
• vyjeďte na nejvyšší budovu
světa
• objevujte světová "nej"
• vyzkoušejte arabskou kuchyni

Ras Al Khaimah
Nejoblíbenější emirát pro plážovou a rodinnou
dovolenou s rozsáhlými možnostmi golfu.
Umm Al Quwain
Nenajdete zde žádná rušná střediska ani přeplněné pláže.

Co navštívit:
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Sheikh Zayed Grand Mosque
Dubai Creek
Velbloudí závody
F1 World Park
Jeep Safari

3
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největší mešita světa
plavba místní typickou lodí abra
konají se od září do března v Dubaji nebo Sharjahu
zábavní park s nejrychlejší horskou dráhou světa
výlet jeepem do pouště ke sjíždějí písečných dun

5

www.blueskytravel.eu
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Nabídka hotelů

CityMax Bur Dubai***

Beach Hotel Sharjah***

• hotel pro nenáročnou klientelu
• ideální volba pro poznání Dubaje

• plážová rodinná dovolená za příjemné ceny
• dobrá dostupnost centra Dubaje a letiště

Ramada Hotel & Suites
Ajman****

First Central Hotel****

Auris Plaza*****

• nejoblíbenější městský hotel v naší nabídce
• skvělý tip pro odpočinkovou dovolenou
s dobrou dostupností obchodů a metra

• luxusní městský hotel
• výhled od bazénu na Burj Khalifu,
Mall of Emirates a Atlantis the Palm

• výborný poměr kvality a ceny
• velmi dobrá dostupnost pláže a Dubaje

Bin Majid Beach Hotel***+
& Resort****
• nejoblíbenější plážové hotely
• ubytování v hotelu nebo v bungalovech
v zahradě
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Fujairah Rotana
Resort & SPA*****

Miramar Al Aqah Beach
Resort*****

Habtoor Grand Resort
& SPA*****

• skvělá rodinná dovolená
• hotel na klidném místě mezi mořem
a pohořím Hajar

• hotel s nízkou zástavbou v arabském stylu
• rodinná dovolená v luxusním prostředí

• oblíbený plážový hotel na pláži Jumeirah
• odpočinková dovolená za příjemné ceny

Rixos Bab Al Bahr*****

Park Hyatt Abu Dhabí*****

Atlantis the Palm*****

• 1. all inclusive resort v Emirátech
• luxusní dovolená i pro rodiny s dětmi

• stylový luxusní hotel na nádherné pláži
• hotel v chráněné oblasti se skvělými
službami

• symbol Dubaje na uměle vytvořeném
ostrově Palm Jumeirah
• skvělá volba pro rodinnou dovolenou
– vlastní aquapark

