תוכנית אטרקציות במחירים
מיוחדים לועידת נשים ועסקים
השנייה
דובאי  -נובמבר 2022

קצת עלינו
סלאם דובאי הוקמה על ידי אלכס סופינסקי ופבל ישראלסקי ,בשנת  2019כדי לשרת את חברינו
הישראלים הרוצים לבקר באיחוד האמירויות הערביות .אנו גאים מאוד להיות חברת התיירות
הישראלית הראשונה שנוסדה בדובאי ,ומציעה מגוון טיולים מותאמים אישית לקהל הישראלי.
אנו מציעים ללקוחותינו שירות צמוד ואישי המותאם לצרכיו והכול על מנת לספק חוויות טיול בלתי
נשכחת ,באחד מהיעדים המפנקים ביותר המזרח התיכון.

השירותים שלנו
סיורים מודרכים בעברית

כרטיסים לאטרקציות ופעילויות

סלאם דובאי מציעה מגוון רחב של סיורים עם מדריכים
דוברי עברית בדובאי ובאמירויות – סיורים בקבוצות קטנות
או סיור פרטי .אז תנו לנו להיות להוביל אשתכם לטיול בלתי
נשכח – בו תלמדו על התרבות המקומית ,תבקרו בכול
מקומות החובה לתייר הישראלי ,תשמעו איך דובאי נהפכה
למטרופולין שהיא היום וליעד תיירותי מבוקש ,ומה מכינים
לנו לעתיד.

דובאי היא ללא ספק אחד מהיעדים הטובים ביותר מבחינת
כמות ומגוון האטרקציות שהיא מציעה ,לכול מטייל ומטיילת
בכול גיל .ניתן למצוא שפע אדיר של דברים לעשות בים,
באוויר וביבשה.
אנחנו מוכרים כרטיסי כניסה לכול האטרקציות באמירויות,
מכיוון שישנם המון פעילויות להספיק ולעשות בטיול אחד,
נשמח לעזור לכם בייעוץ והכוונה על מה מתאים לכם יותר
ועל על מה כדאי לוותר על מנת שתוכלו למקסם את חוויות

הטיול שלכם.

שירותי קרקע לסוכני תיירות
אנחנו מספקים שירותי קרקע לסוכני ומפעילי תיירות אשר
רוצים לארגן טיול פרטי ללקוחותיהם באיחוד האמירויות,
ובונים עבורם תכניות טיול מותאמות אישית .סוכני
התיירות יודעים שיש מי שדואג ללקוחות שלהם בשטח,
מלווה אותם לכול אורך הטיול ,ומספק מענה אישי – 27/4
וכול זאת בעברית.
נוכל לסייע בתפירה אישית של חבילות נופש ,טיולי
משפחות ,חופשות יוקרה ,טיולי אקסטרים ,טיולי תרבות ,
קולינריה ועוד...

סיור בעיר העתיקה של דובאי עם מדריך דובר עברית.
זמן להכיר את דובאי לעומק ,בסיור מיוחד במהלכו נבקר בשווקים המיוחדים של עיר הזהב,
ונעלה לתצפית על העיר .
מועדי הטיול21:00 ~ 16:00 – 10/11/22 ,13:00 ~ 09:00 – 09/11/22 :
מסלול הטיול:
איסוף מהמלון
ביקור בשוק אל סיף
ביקור בשכונת אל פאידי
ביקור בשוק הגדול
חציית תעלת דובאי בשיט על אברה מסורתית
ביקור בשוק הזהב
ביקור בשוק התבלינים
כניסה לפריים – מסגרת התמונה הגדולה בעולם
חזרה למלון
מחיר רגיל למטיילת  350 -דירהם  .מחיר מיוחד ל לקוחות מ

 250דירהם

טיול מדבר – דזרט ספארי
האטרקציה הכי מטורפת בדובאי ,טיול ג’יפים במדבר של דובאי ברכבי  4*4בהם תקרעו את
הדיונות של דובאי! תוציאו את הפלאפונים כי אתם הולכים לצלם תמונות משוגעות.
מועדי הטיול21:00 ~ 15:30 – 10/11/22 ,13:00 ~ 09:00 – 09/11/22 :
המסלול כולל:
איסוף מהמלון בג'יפים
טיול ג'יפים בדיונות החול סביב דובאי.
צילומי שקיעה.
רכיבה על גמלים.
גלישת חולות.
קעקועי חינה.
ארוחת ערב במחנה בדואי.
מופעי פולקלור.
חזרה למלון
מחיר רגיל למטיילת  300 -דירהם טיול ערב -כולל ארוחה .
רק  200דירהם
מחיר מיוחד ללקוחות
מחיר למטיילת  280 -דירהם טיול בוקר -לא כולל ארוחה .
 180דירהם
מחיר מיוחד ללקוחות

*תוספת באגי  RZRזוגי בנהיגה עצמית שעה
–  700דירהם לכלי.
*תוספת אוכל כשר –  170דירהם לאדם.
* מסלול בוקר לא כולל ארוחה ומופעים.

שייט כולל ארוחת ערב ומופע "לה-פרלה"
הפנינה של דובאי! מופע חי ומרגש בסגנון ווגאס ,שישאיר אתכם חסרי נשימה פעמים רבות
עם אקרובטיקה אווירית ,וצלילות חדות היישר לתוך בריכת המים ,פעלולים מעוררי יראת
כבוד ,טריקים לא יאמנו עם אופנוע  ,ושימוש בטכנולוגיות חדישות – במהלך כל המופע,
שלעולם לא יפסיקו להרשים אתכם.
מועדי הטיול23:00 ~ 18:30 – 10/11/22 :
מסלול הטיול:
איסוף מהמלון
מופע לייזר  IMAGINEבפסטיבל סיטי
שייט בסירת דאו
ארוחת ערב כולל בישול חי
הגעה לרציף בהל הבטור סיטי
מופע לה פרלה
חזרה למלון.
מחיר  420 -דירהם

*מחיר לכרטיס סילבר
*תוספת אוכל כשר –  170דירהם לאדם

צרו קשר
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