
 

Есен в Дубай, 5 нощувки 
 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Пристигане на летището в Дубай и посрещане от българоговорящ представител. 

Трансфер до хотела. Настаняване. Нощувка.  

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска.  

Свободно време или, по желание, полудневна екскурзия „Обиколка на новия 

Дубай” с българоговорящ екскурзовод.  

Следобед, по желание, Качване на Бурж Кхалифа (по светло; по залез или по 

тъмно).  

Възможност, по желание, посещение на аквариума Dubai Aquarium & 

Underwater Zoo.  

Вечерта, по желание, вечеря в Дубай МОЛ.  

Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска.  

Свободно време или, по желание, целодневна екскурзия до Абу Даби, с 

екскурзовод на български език, с включено посещение на двореца на Шейха и 

последна спирка летището в Абу Даби.   

Късния следобед, по желание, възможност за Круиз с луксозна яхта по Дубай 

Марина (с трансфери и вечеря).  

Нощувка.  

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

Закуска. 

Свободно време или, по желание, посещение на Музея на бъдещето. 

В ранния следобед , по желание, възможност за тур на Бурж Ал Араб. 

Следобед, по желание, възможност за Сафари в пустинята (с трансфери и 

вечеря). 

Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН 

Закуска.  

Свободно време или, по желание, екскурзия „Арабска приказка” (обиколка на  



 

стария Дубай), със свободно време на пазарите, обяд в традиционен ресторант и 

БОНУС посещение на традиционна местна къща и чаша арабско кафе.  

Следобед, по желание, възможност за Тур на Палмата, с включено посещение 

на “The View”, свободно време в хотел „Атлантис”. По желание, посещение на 

аквариума. Наблюдаване на залеза от Палмата и фото спирка с Бурж Ал Араб, 

последна спирка The Pointe.  

Вечерта, по желание, възможност за вечеря в The Pointe в ресторант с гледка 

към най-големите фонтани в света. 

Нощувка. 

 

ШЕСТИ ДЕН 

Закуска. Трансфер до летището за полет до България. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Самолетен билет София-Дубай-София на авиокомпания FlyDubai; 

*5 нощувки със закуска в избран хотел на съответната база на изхранване; 

*Трансфери летище - хотел - летище; 

*Посрещане на летището от представител на фирмата на български език; 

*Летищни такси; 

*Ръчен багаж до 7 кг (56 см х 45 см х 25 см); 

*До 20 кг регистриран багаж (75 см х 55 см х 35 см); 

*17% данъци и такси и 5% ДДС; 

* 24/7 обслужване на български език; 

*Медицинска застраховка на ЗК"Лев Инс" с покритие 10 000 евро (с доплащане 

за лица над 70 г. и с включено покритие за Covid-19). 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Допълнителни екскурзии по желание; 

*Вечеря сух пакет в стаята първата вечер - 10$ на човек; 

*Такса „Туризъм дирхам“: 10-20 дирхама (3-5$) на вечер, на стая; 

*Горивна такса, ако има такава, се обявява 20 дни преди отпътуване; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 

1, т. 14 от Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

Забележка: Цената за дете е валидна, когато детето не ползва доп. легло, а спи в 

това на родителите му. 

Забележка: Цената за дете е валидна, когато детето не ползва доп. легло, а спи в 

това на родителите му. 

 

Предлагаме възможност за трансфер до/от летище София срещу 



 

минимално доплащане по следните маршрути:  

 

Маршрут 1 

Сливен - Н. Загора - Ст. Загора - Чирпан - Пловдив - Пазарджик 

Доплащане за отпътуване от Сливен и Н. Загора - 40 лв. 

Доплащане за отпътуване от Стара Загора и Чирпан - 35лв. 

Доплащане за отпътуване от Пловдив и Пазарджик - 25 лв. 

 

Маршрут 2 

Доплащане за отпътуване от Габрово - Казанлък 

Доплащане за отпътуване от Габрово - 40 лв. 

Доплащане за отпътуване от Казанлък - 35 лв. 

 

Маршрут 3 

Омуртаг - Търговище - Шумен - Разград - Попово - В. Търново 

Доплащане за отпътуване от Омуртаг, Търговище, Шумен - 40 лв. 

Доплащане за отпътуване от Разград и Попово - 35 лв. 

Доплащане за отпътуване от В. Търново - 30 лв. 

Трансферите се извършват при минимум 4 човека от град. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ: 

(по желание) 

 

1. Екскурзия „Обиколка на новия Дубай” 

Този тур ще Ви даде възможност да се запознаете от близо с новите проекти на 

Дубай и да проследите развитието на града, за по-малко от 30 години, от малко 

рибарско градче до световен мегаполис. От хотела ще се отправим към 

мегапроекта „Дубай Марина”. Ще видим най-високата жилищна сграда в света 

„Princess Tower”, както и уникалната усукана на 360 градуса “Cayan Tower”, 

докато си правим снимки с модерните и луксозни яхти, пуснали котва в 

Марината. Турът ни продължава към „осмото чудо на света”: изкуственият 

остров „Палмата”. Ще преминем по „стъблото“, за да достигнем най-новия 

комплекс „The Pointe”, откъдето се открива прекрасна гледка към 

емблематичния хотел „Атлантис”. Ще направим фото-спирка за снимки, след 

което се отправяме към друг от символите на Дубай: „Арабската Венецеия” 

Madinat Jumeirah. Комплексът ще Ви даде възможност да се потопите в арабска 

атмосфера, а снимките, които ще си направите тук ще са като от картичка. 

Вашият екскурзовод ще Ви заведе и до мястото, откъдето стават най-хубавите 

снимки към емблемата на Дубай: свръх луксозния хотел „Бурж Ал Араб“. 

Нашият тур ще продължи през един от най-скъпите райони в Дубай: 



 

„Джумейра“, където ще видите къде живеят местните жители и луксозните им 

къщи. Пътят ни ще премине през най-големия булевард на града и Финансовия 

център, за да достигнем до най-новият символ-емблема на Дубай: Рамката. 

Уникалният по своята архитектура небостъргач се намира на условната граница 

между старата и новата част. Качвайки се на 150 метровата площадка, ще имате 

възможност да си направите снимки, както с новата част и небостъргачите, така 

и със старата: старите сгради и Dubai Creek. Турът завършва в Дубай МОЛ. 

Цена: 45$ на човек, в която влиза взимане от хотела и оставяне в Дубай МОЛ, 

транспорт с климатизиран туристически автобус, билет за Рамката, екскурзовод 

на български език, 1 бутилка минерална вода. 

Продължителност: 09:00-13:00 ч. 

 

2. Качване на Бурж Кхалифа, площадка “At the Top” (без трансфер) 

Със своите 828 метра, кулата е най-високата сграда в света, която се вижда с 

невъоръжено око от 95 километра. Наблюдателната площадка “At The Top” е на 

124-тия етаж на Бурж Кхалифа и предлага невероятна, почти 360-градусова 

панорама към града. 

*15.00 ч. по светло: 45$ на човек 

*17.00 ч. по залез: 65$ на човек 

*20.00 ч. по тъмно: 45$ на човек 

 

3. Посещение на аквариума Dubai Aquarium & Underwater Zoo 

Аквариумът се намира в Дубай МОЛ и използва 10 млн. литра вода. Има най-

големия акрилен панел за наблюдение в света, като през него посетителите 

могат да се наблюдават цели 33 хил. различни морски животински вида. 

Цена: 30$ на човек 

 

4. Вечеря в Дубай МОЛ 

Цена: 35$ на човек 

Продължителност: От 18:00 ч. 

 

5. Абу Даби (с включено посещение на двореца на Шейха и последна спирка 

летището в Абу Даби) 

Насладете на столицата на Обединените Арабски Емирства. Абу Даби е 

модерен град, разположен на множество острови. Градът съчетава в себе си 

традиционни арабски сгради, с модерни стъклени небостъргачи. 

По време на посещението на града ще имате възможност да посетите Бялата 

джамия, най-голямата джамия в страната. Ще имате възможност да научите 

интересни неща за историята, културата и религията на местното население. 

Архитектурата на Джамията предлага възможност за футуристични снимки, с 



 

които да запечатите споменът от посещението си. 

Турът продължава през най-скъпия район на града „Ал Батийн”, където се 

намира и старият президентски дворец, преди да достигнете новия дворец на 

Шейха “Qasr Al Watan.” Ще имате възможност да се докоснете от близо до 

уникалната архитектура и лукс на двореца, да посетите заседателната и балната 

зала и да разгледате емблематични вещи от личната колекция на Шейха. Ще 

направим спирка за обяд в Марина МОЛ, преди да спрем за снимки на 

крайбрежната улица Корниш. Ще продължим през финансовия център, за да 

достигнем пазара за фурми (спирка по желание). Последната спирка е летището 

в Абу Даби. Красив и модерен комплекс от сгради, летището изумява 

пристигащите със своите размери и архитектура, които веднага осъзнават, че 

вече се намират в една от най-богатите страни в света. 

Цена: 65$ на човек. Цената включва взимане/оставяне от/до хотела , транспорт 

с климатизиран туристически автобус, билет за двореца на Шейха, екскурзовод 

на български език, 1 бутилка минерална вода. 

Продължителност: 08:30-17:30 ч. 

 

6. Круиз с луксозна яхта по Дубай Марина (с трансфери и вечеря) 

Насладете се на величеството на Марината в Дубай и се почувствайте като 

истински знаменитости с нашия круиз по Дубай Марина с луксозна яхта. 

Провеждаме го всяка вечер на борда на най-голямата яхта в Дубай. Ще 

преминем през уникалния изкуствен канал, оформящ Марината в Дубай, за да 

излезем в залива и да видим и удивителния изкуствен остров „Палмата”. 

Единствено на борда на този круиз може да видите още една от емблемите на 

Дубай, хотел „Атлантис”, намиращ се на върха на Палмата. На борда може да се 

насладите на кетъринг от 5* хотел и готвачи на живо, които да приготвят по 

атрактивен начин пред Вас вечерята Ви. 

Цена: 70$ на човек. Цената включва: транспорт от и до хотела, круиз с луксозна 

яхта, вечеря с кетъринг от 5* хотел, безалкохолни напитки, шоу програма. 

Продължителност: 18:00/30-22:30 ч. 

 

7. Посещение на Музея на бъдещето 

Това е една от най-новите забележителности в Дубай и е поразяваща! Сградата 

грабва въображението си най-напред с необичайната си форма – овал с 

вътрешен отвор, наподобяващ око. Идeятa идвa oт дpeвнoтo ĸитaйcĸo изĸycтвo 

"Фън Шyй", ĸaтo eлипcaтa cимвoлизиpa нeбeтo и зeмятa, a пpaзнoтo 

пpocтpaнcтвo - нeизвecтнoтo. Акцент във външността на „окото“ са 

калиграфските надписи на арабски език, пресъздаващи стихове на самия шейх 

Мохамед бин Рашид ал-Мактум, емира на Дубай. Целта на Музея на бъдещето е 

много амбициозна - да решава глобалните проблеми на човечеството. В 



 

сградата има научен и изследователски център, в който се работи по всички 

въпроси, засягащи бъдещето на планетата - от климатични промени до пробиви 

в медицината. 

Цена: 35$ на човек, само билет. 

Продължителност: 15:00-17:00 ч. 

 

8. Тур на Бурж Ал Араб (без трансфери) 

Построен във формата на корабно платно навътре в морето, със своите 321 м, 

той е четвъртият най-висок хотел в света. Уникалната сграда на 7-звездният 

хотел е построена върху изкуствен остров, на 280 м от брега на Персийския 

залив. Свързан е със сушата чрез тесен мост, който минава над самата водна 

повърхност. 

Цена: 70$ на човек. 

Продължителност: 12:00-14:00 ч. 

 

9. Сафари в пустинята (с трансфери и вечеря) 

Задължителна дестинация за всеки посетител на Дубай е Арабската пустиня и 

емблематичното сафари в нея. Насладете се на вълнуваща арабска вечер, 

потопете се в традициите и културата на коренните жители на Дубай: 

бедуините. Турът започва от Вашият хотел. Вашият шофьор ще Ви чака в 

лобито, откъдето ще се отправите към емблематичната „червена пустиня”, 

известна с червения си пясък и големи дюни. Ще имате възможност да се 

насладите на дрифт-шоу, препускайки през дюните, за да достигнете средата на 

пустинята, където ще спрете на подбрано място, за да си направите най-

красивите снимки. Насладете на прекрасния залез, яздете камили, опитайте 

традиционно арабско наргиле. Вечерта включва богата вечеря под звездите, 

както и традиционна шоу програма. 

Цена: 50$ на човек. Цената включва: транспорт от и до хотела с Land Cruiser, 

дрифт-шоу по дюните, фото-спирка по средата на пустинята, яздене на камили, 

снимки с традиционни арабски облекла, арабско наргиле, вечеря, безалкохолни 

напитки, шоу програма. 

Продължителност: 15:00/30-21:30 ч. 

 

10. „Арабска приказка” 

Този тур ще ви даде възможност да се запознаете със стария поминък на местно 

население. Турът ни ще започне в един от любимите ни региони в Дубай – 

Бастакия. В този район се намират най-старите запазени до ден днешен къщи в 

Дубай, като с днешна дата те са напълно реставрирани. Ще се потопим 

максимално в арабската атмосфера на това място, разхождайки се по тесните 

улички, пренасяйки се в приказките на Шехерезада. Ще посетим една от 



 

местните къщи, за да добием представа за начина на живот на местните и да 

опитаме чаша традиционно арабско кафе. 

Турът ни ще продължи от другата страна на Дубай Крийк и традиционните 

пазари: пазарът за подправки и пазарът за злато са най-известните пазари в 

целият търговски район Дейра. Ще направим разходка из пазара, ще опитаме 

интересни подправки и ще имате свободно време за пазар. Ще преминем от 

единия край на Дубай до другия по канал Крийк с най-стария транспорт на 

територията на персийския залив – абра (водно такси), за да достигнем до 

ресторанта ни за обяд: разположен на брега на водата, предлага богато меню от 

традиционна скара с 3 вида месо, разядки салати и други. Гарантираме, че това 

ще бъде едно от най-вкусните ви ядения в Дубай. След обяда се връщаме към 

хотела. 

Цена: 45$ на човек. Цената включва взимане/оставяне от/до хотела, транспорт с 

климатизиран туристически автобус, обяд в традиционен ресторант на брега на 

Дубай Крийк, водно такси (Абра), екскурзовод на български език, 1 бутилка 

минерална вода. 

Продължителност: 09:00 – 14:30 ч. 

 

11. „Разходка на Палма Джумейра” 

По време на тази екскурзия ще посетим “The View”, ще имаме свободно време в 

хотел „Атлантис”, ще посетим Аквариума и ще наблюдаваме залеза от Палмата, 

с фото-спирка с „Бурж Ал Араб”. Последна спирка The Pointe. 

Цена: 30$ на човек, посещава се аквариума. 

Продължителност: 15:00-19:00 ч. 

 

12. Вечеря в The Pointe в ресторант с гледка към най-големите фонтани в света 

(без трансфери) 

Цена: 35$ на човек. 

Продължителност: 18:00/30-22:30 ч. 

 

Важно: Часовете на допълнителните екскурзии са ориентировъчни.  

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

*Внасяне на 30% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 30 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 14 човека; 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи: 

- 14 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай 

на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни; 

- 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай 



 

на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни; 

- 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай 

на пътувания с продължителност, по-малка от 2 дни. 

 

ТАКСА ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко 

време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати 

на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен 

съобразно момента на прекратяване на договора, както следва: 

‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в 

срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 

две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 

дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 

14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или 

неявяване за отпътуване. 

 

МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, 

Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с 

валидна лична карта. До всички останали държави се пътува със задграничен 

паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане. 

Важно: Към 22.06.2022г. за влизане на територията на ОАЕ (без значение Дубай 

или Абу Даби) се изисква представяне на един от следните документи: 

1. Отрицателен PCR тест, извършен в рамките на 48 часа преди пътуването или 

2. Сертификат за пълна ваксинация с четим QR-код, одобрена от 

Международната здравна организация или от ОАЕ. 

За влизане в туристическите атракции в Абу Даби се изисква отрицателен PCR 

тест (тестът от България се признава). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е 

предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване 

на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено 

или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, 

независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на 

сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня 



 

на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен 

билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 

10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от 

застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването. 

Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на 

цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или 

хотелската резервация. 

 

ТО има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" по смисъла на чл. 

97, ал. 1 от Закона за туризма, с полица № 13062210000060, валидна до 

23.01.2023 г., издадена от ЗК „Лев Инс” АД 

 

 


