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   לאיחוד האמירויות  גאוגרפיטיול 
 דובאי ו שארג'ה, פוג'ירהכולל אבו דאבי, |  07-14/12/2021| ימים  8|  לילות  7

 
  מסגד שייח  נבקר ב, אבו דאביונסיעה ל  טיסה ישירה מנתב"ג לדובאי |  אבו דאבי -דובאי    -ת"א   - 1יום

 . ומשם למלון  זאיד
  לאל עין  נמשיך משםקניון המרינה , ארמון האומה ,  מוזיאון הלובר |  אבו דאבי - 2יום . 
  פוג'ירה.  ונמשיך ל  מרוץ הגמליםנכיר את אתר , מרומי הג'בלמ זריחה נצפה ב |  פוג'ירה - אל עין -3יום 

 ונתפנק בריזורט על החוף.   נסייר בעיר המתפתחת, בקר במבצר העתיק נ
  נתרשם מהאוניברסיטה המקומית, השוק הכחול  .התרבות של האמירויותבירת   |  דובאי -  שארג'ה - 4יום , 

לקראת ערב נגיע לעיר דובאי הישר לקניון דובאי משם נצפה במופע המזרקות  והמסגד. "הריאה הירוקה"  
 הבורג' ח'ליפה.  - המרקדות ונתפעל מהמגדל הגבוה בעולם

  עיר העתיקה, שוק הזהב ושוק  ב סיור "המסגרת של דובאי",, הארמון המקומי  |  יהיכרות עם דובא - 5יום
 אקווריום ה"חדרים האבודים". ותצפית באי הדקלים , התבלינים, בורג' אל ערב

  הופעות וארוחה אירוח רים , ', ספארי במדבר, רנג הבורג' ח'ליפה תצפית מגדל | חווייתי בדובאי יום   -6יום,
 . VIPבמאהל 

  ארוחת צהרייםבמרינה ,  בסירה הצהובה שייט, הקסום "הפרחים ב"גן ביקור  |  בדובאייום שיא  – 7יום 
 טיול מסביב לעולם בגלובל וילג'. ובערב 

  התארגנות וטיסה חזרה הביתה. | ת"א  -דובאי – 8יום 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
https://www.google.com/maps/d/u/3/viewer?hl=iw&mid=1VQtIs4YWKcoOXOf5JIYY7_PvwC81WXg8&ll=25.398775379123126,56.19824966596112&z=12
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ִחָדה) או בקיצור  יָּה אלֻמּתָ איחוד האמירויות היא  האמירויות הערביות המאוחדות (בערבית: אלִאַמאַראת אלָעַרּבִ
מזרח חצי האי ערב (דרום מערב אסיה) שבמפרץ - ערבית עשירה בנפט, הנמצאת בצפון- מדינת מדבר מוסלמית

 הפרסי. 

 מיליון תושביה הם אזרחי המדינה, השאר הם בעיקר עובדים זרים.  10מיליון מתוך  1.5-רק כ

ח'ימה, שארג'ה  -ג'מאן, דובאי, פוג'יירה, ראס אל מדובר בפדרציה הכוללת שבע אמירויות מונרכיות: אבו דאבי, ע 
 ואום 

מתוקף הסכם שנקרא "חוף שביתת הנשק"   1971-קיוין שקיבלו עצמאות מהממלכה המאוחדת (בריטניה) ב- אל 
 .  1853משנת 

בשנים האחרונות התפרסמו בעיקר האמירויות דובאי ואבו דאבי הודות לפרויקטים מדהימים בתחום הנדל"ן  
שבוצעו בשטחם הכוללים גורדי שחקים גבוהים, קניונים נוצצים איים המלאכותיים ועוד... המשאירים את כל 

 המבקרים באתרים אלו משתאים ופעורי פה.  

מקרוב על ההתפתחות  נלמד ונחוש , אנו נכיר . הושקעה מחשבה רבה בורכםמיוחד זה, שתוכנן במיוחד עבטיול 
נופיה והייחודיות   ,תושביהבאיחוד, את נוספות אמירויות  ובמקביל נכיר ירה שעבר המקום על אתריו השוניםהאד
 . ןשבה

רת "אורורה חבועם  שיתוף פעולה עם אתר "דובאי"ב המדריך, שיוביל אתכם בחוויה זו  נפלה בחלקי הזכות להיות
מסעות עולמיים" ולהיות מהראשונים להכיר לכם היטב את היעד החדש ואת האזורים שמחוץ למסלול התיירים 

 השחוק. 

אנו מזמינים אתכם להצטרף לאחד ממסעות העומק הייחודיים באיחוד האמירויות ואינשאללה שנזכה לבקר 
 ולהכיר עוד יעדים חדשים, שעליהם רק חלמנו... ונאמר אמן!!! 

 אנו עדיין נמצאים בעידן הקורונה ולכן יש לתת תשומת לב מיוחדת להערות בנושא זה.  :שימו לב

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
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 07.12.21 | אבו דאבי -דובאי  -ת"א   )ג'יום ( .1
 

מתקדם  נצא בבוקר בטיסה ישירה מנתב"ג/תל אביב לשדה התעופה הבינלאומי בדובאי. שדה תעופה 
 אשר חצה כבר מזמן את רף מאה מיליון הנוסעים בשנה.  ,חשב לאחד מהגדולים בעולםנמרשים מאוד וו
 

מזוודות   ביקורת גבולות, איסוףנעבור נבצע בדיקת קורונה נוספת, ,כמו כל התיירים הנכנסים לאמירויות 
הטיול. מהשדה ניסע ישירות אל בירת איחוד כל ונחבור לנהג ולמדריך המקומי שילווה אותנו במהלך 

סחר בפנינים. את התנופה  בעיקר בזכות נבע בעבר  פירסומהשעיר  אבו דאבי. -האמירויות הערביות 
לו בתחומה והובילו ואילך, היא חייבת לשדות הנפט הרבים בים וביבשה שהתג  1958האדירה שהחלה משנת 

 להתעשרותה והתפתחותה המהירה.  למעשה 
 

. אחד המסגדים המרהיבים והיקרים בעולם. נתפעל  מסגד שייח זאיד  -תחנתנו הראשונה באבו דאבי
מהמבנה העצום ממרכיביו היוקרתיים המכילים שיש, זהב ושפע של קישוטים ועיטורים אסלאמיים  

הערב ובהתאם לשעת ההגעה ולנוהל   למלון, נקבל חדרים, נתארגן לארוחתמרהיבים. בסיום הביקור נגיע 
אשר ונמתין לקבלת תוצאות בדיקת הקורונה שעברנו בשדה  -משרד הבריאות והשלטונות באמירויות 

   בינתיים, נכין מזוודת טרולי, שתשמש אותנו ללינה מחר באל עין. צפויה להגיע למחרת. 
 

 Dusit Thani Abu Dhabi -בים כוכ  5מלון  -לינה באבו דאבי 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
https://www.google.com/maps/place/Dusit+Thani+Abu+Dhabi/@24.4550179,54.3947094,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x1581edf8070978be!5m2!4m1!1i2!8m2!3d24.4550179!4d54.3947094
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  08.12.21 |אל עין  - ) אבו דאבי'ד(יום  .2

 

 הבוקר נצא לסיור בעיר הבירה של האיחוד האמירויות. אבו דאבי נחשבת לאחת הערים העשירות בעולם: 
 שם אבו דאבי בעברית הינו "אבי הצבי". הפירוש 

 

  2017המוזיאון נפתח בנובמבר  .הגדול ביותר בחצי האי ערבמוזיאון הלובר תחילה נצפה במתחם  
בהשקעה כספית אדירה ומהווה את השלוחה היחידה של המוסד הצרפתי מחוץ לאדמת צרפת. נמשיך 

(ארמון האומה). המקום משמש כמעונו הרשמי של נשיא האמירויות  "קאסר אל וואטן"לסיור מודרך ב
ריכלית  המבנה ונתרשם מהכיפה האדנסקור את  והביקור בארמון העשוי מגרניט ואבן גיר מפעים ומדהים.

המקום בו  -(המעיין) אל עין ל סעינ. קניון המרינה נבצע הפסקה קצרה בו יוצאת הדופן המעטרת אותו
עין שוכנת במזרחה של אמירות אבו דאבי, -. אל הכול התחיל. נווה המדבר המיוחד של השייחים האמירתיים

מטרים  280- סמוך לגבול בין איחוד האמירויות הערביות ועומאן. העיר שוכנת במישור מדברי בגובה של כ
 מטרים מעל פני הים.  1,249מדרום לה מתנשא ג'בל חפית המוארך, המתנשא לגובה של  מעל פני הים. 

יותר מבין הערים המרכזיות באיחוד האמירויות, פינה קטנה בעולם אל עין נחשבת בעיני רבים כמסורתית ב
.  ר נמצאת בתוך נווה מדבר יפהפה המקיפה תרבות ומסורת ישנה בחיי היומיום של העיר עד ימינו. העי

נעלה עם מזוודת ו קום מיוחדבמבמרומי הג'בל למלוננו הממוקם נגיע  תרשם מחיי המדבר במלוא הדרם. נ
 (זוכרים?).   שהכנו אתמול טרוליה
 

 . (היחיד שנמצא בהר) Mercure Grand Jebel Hafeet Al Ain Hotel כוכבים 4מלון  -לינה באל עין 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
https://www.google.com/maps/place/Mercure+Grand+Jebel+Hafeet+Al+Ain+Hotel/@24.0778917,55.768327,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcc7bcf70b02c4601?sa=X&ved=2ahUKEwiIgpLXlPfzAhUV_7sIHd9sBFMQ_BJ6BAguEAU
https://www.google.com/maps/place/Mercure+Grand+Jebel+Hafeet+Al+Ain+Hotel/@24.0778917,55.768327,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcc7bcf70b02c4601?sa=X&ved=2ahUKEwiIgpLXlPfzAhUV_7sIHd9sBFMQ_BJ6BAguEAU
https://www.google.com/maps/place/Mercure+Grand+Jebel+Hafeet+Al+Ain+Hotel/@24.0778917,55.768327,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcc7bcf70b02c4601?sa=X&ved=2ahUKEwiIgpLXlPfzAhUV_7sIHd9sBFMQ_BJ6BAguEAU
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 09.12.21 |דובאי  - פוג'ירה -) אל עיןה'(יום  .3
 

ר נאכל ארוחת בוקר ונצא להמשך דרכנו בסיו . המרהיבה זריחהב על מנת לחזותמוקדם בבוקר נתעורר  
 -ונמשיך בדרכנו לגזרה הצפון מזרחית של האמירויות   מסלול מרוץ הגמליםנראה את וחקירת האמירויות. 

 . פוג'ירהל
מתפתחת בקצב מואץ בשל אזור הסחר החופשי שהוכרז בה.  וה נסייר בעיר השוכנת לחוף המפרץ הפרסי 

נשים פעמינו לריזורט משפחתי מדהים ומפנק ו ורי נפט גולמי וגז הגדול במדינהנמל וחוות מצב נראה את ה
 כוחות להמשך טיולנו.   נצבורו נשחהשתזף, נ, ננוח שם על שפת הים

 Al Bahar Hotel & Resort - כוכבים 5מלון  - לינה בפוג'ירה

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
https://www.google.com/maps/place/Al+Bahar+Hotel+%26+Resort/@25.1293125,56.3568125,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xda159892db7bff4?sa=X&ved=2ahUKEwjEptme0NvzAhW6g_0HHS6yD5kQ_BJ6BAhiEAU
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   10.12.21 | דובאי –שארג'ה  -) פוג'ירה שישייום ( .4
 

האמירות   ,אמירות שארג'המשם נמשיך ל ,מבצר פוג'ירהנעזוב את המלון ונבקר בלאחר ארוחת הבוקר 
איסור גורף על מכירת אלכוהול דבר  קיים בה  .השלישית בגודלה ונחשבת לבירת התרבות של האמירויות 

 . לרית בקרב תיירים מוסלמים אדוקיםשהפך אותה לפופו
 

גני הכיכר  -"ריאה הירוקה"לנמשיך  משם נעצור ונתרשם מהמבנים והגנים של האוניברסיטה המקומית. 
המגיעים אליה כדי לנוח וליהנות ממגוון עשיר  ,אהובה על המקומייםהפינה ה  .הממוקמים בטבורה של העיר

 של פריחה וזאת על רקע מבנה השוק הכחול והמסגד ע"ש המלך פייסל. 
 

 
ניכנס לחדר מטפטף ונשתדל לצאת ממנו יבשים. נקדיש זמן   - חדר הגשם של שארג'האטרקציית נבקר ב

המעניק תחושה של אגדה    ,על ידי צמד אדריכלים בריטיים 80- , מבנה שעוצב בשנות השוק הכחול סייר ב ל
מקניון . נבצע טעימה קטנה דובאיסוף סוף ל סעילאחר הסיורים בשארג'ה נ  מסיפורי אלף לילה ולילה.

 בו נשהה עד תום הטיול.  דובאי העצום, נהנה ממופע המזרקות שלמרגלות הבורג' חליפה ונגיע למלון
 te ByblosliE – כוכבים 5מלון  - לינה בדובאי 

 

   11.12.21  | ) דובאישבת(יום  .5
 

את תחילת סיורנו נפתח  .מרתק עם אחת הערים המפותחות ביותר בעולםמעמיק והבוקר נצא ליום היכרות 
נסייר  ."מסגרת דובאי"ל המרהיבה ש לנקודת התצפית ונעלה ך י נמש. הארמון המקומיבצילום מול 

יט קצר על מוניות נחצה את תעלת המים בשי  ,העיר העתיקהברובע הבסטקייה ונשוטט ברחובות 
שהגיע אל   הקולינאריהחומרי ואת העושר   ונכיר מקרובשוק התבלינים בו הזהב שוקבנבקר  ה"אברה" 

 במסעדה עיראקית נחשבת.  םצהריינצא לאכול בסיום  .המפרץ הפרסי מהמדינות השכנות
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
https://www.google.com/maps/place/Elite+Byblos+Hotel/@25.1139197,55.2002224,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc5bb97cb54bfb3?sa=X&ved=2ahUKEwjfq-CalPfzAhVfiv0HHcnZACsQ_BJ6BAgwEAU
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עשירי  .כל חדריו מוזהביםכוכבים ו 7-היחיד בעולם שמתהדר בלא פחות מ , המלון בורג' אל ערבאל   נמשיך

 ..... לון בו נוכל להרשות לעצמנו לגם אנחנו , שנחלום יחד על היוםאוהבים לשהות בו ו העולם 
איים איך יצרו האמירתיים   ונביןהמופלא  אי הדקליםלתצפית מהממת על  נעלהנמשיך ביומנו המרתק ו

 . מלאכותיים בים

 

מלון  פנימה עד לשתיקח אותנו  נעלה על רכבת המונרייל  קט עצום זה,של פרויהחוויה  ההבנה ולהעמקת 
מהגדולים  נשוב למרכז הקניות  בסיום ". ה"חדרים האבודיםניכנס אל אקווריום המפורסם ,שם  אטלנטיס 

במופע  נוכל לצפות שוב גם  ולקניות שלוש של זמן חופשי   -, שם נאפשר לכם שעתיים דובאי מול: בעולם
 בורג' חליפה.  ה גורד השחקיםלרגליו של  המרקדותהמזרקות 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
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 12.12.21 | ) דובאי'א(יום  .6

 
הבורג'   -מודרני המגדל הגבוה ביותר בעולםתחילה נעלה אל מגדל בבל ה .במיוחד  הבוקר נצא ליום חוויתי

 ח'ליפה 
הקומות הגדול ביותר  בעל מספרמטרים ו  828א לגובה של מתנשו  דובאין למתחם קניוממוקם מעל מגדל ה

 קומות.   163מאז ומעולם, עם 
 וסביבותיה. נשקיף על נוף פנוראמי מופלא של העיר ו  של המגדל 124הירה עד לקומה נעלה במעלית המ

 לאחר שנתפעל מהנוף  

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
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חוויית ונצא לאחת החוויות המרהיבות במסע אל איחוד האמירויות:   נתארגן ,מלוןלהפסקה קצרה ל חזורנ
  ונחקור את הדיונות האינסופיות של המדינה המדברית, סע בג'יפיםי. נבמדברבדיונות הגדולות ספארי 

משולבת מפנקת ארוחת נתארח ל בערבו , נצפה בשקיעה המדברית(רייזרים)  -RZRנהיגה עצמית בנשלב 
 .מדברי V.I.Pבמתחם  מקומית בחפלה  

 

 
 . הנדרשת מהחוזרים לארץ. P.C.Rהישר לבדיקת  22:00נחזור למלון בסביבות 

 

 13.12.21 | דובאי') ב(יום   .7
המדהים והמפורסם של   המופלא,) Dubai Miracle Garden( גן הפרחיםנצא אל  בוקר לאחר ארוחת

 דובאי מקום שנחשב לגן עדן לצלמים. 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
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 דקות בו נראה  99מעניין של  שיטנעלה על הסירות הצהובות ל ,  למרינה של דובאיסע ינבסיום, 
נצא יחד אל עוד חוויה   חשיכהלמלון להתארגנות ולקראת   , נחזורנלך לסעוד במסעדה את דובאי מהים.

, קניות ופנאי יוצא  . זהו מתחם תרבות, בילויהכפר הגלובאלי -מבית היוצר של דובאי הבינלאומית מרתקת
בכל מתחם "מדינה"  ועוד...ועוד....מדינות, אירן, סוריה, אמריקה, תאילנד, תימן, מרוקו עשרות דופן הכולל  

ארצם. תוכלו לטעום שבקייה ממרוקו,  המייצגים את  רוכלים מקומיים המציעים מוצרי מזון יש דוכנים עם 
מאכלים  נשנש ארוחות מוקפצות בשוק הצף של תאילנד ועוד שפע של ,ל דבש מאירן,  גלידה מטורקיה

 הפתעות. ו

 
חלק מהמתחמים כוללים מופעי שירה, ריקוד, לבוש אופייני וכד' . תוכלו להצטלם ליד פסל החירות  

   , בתא טלפון אדום מלונדון ועוד.....מגדל אייפל מפריז, מארה"ב, 
 

 14.12.21 |  ת"א  / נתב"ג –שדה תעופה  –) דובאי 'ג(יום  .8
עם זיכרונות   הטיסה נצא לשדה התעופהלאחר ארוחת הבוקר, נתארגן לחזרה הביתה ובהתאם לשעת 

 וטעם של עוד. 

 

 : עלויות הטיול

 2130$ : לאדם בחדר זוגי •
 480$ :תוספת לחדר יחיד •
 .נוסעים  30-מותנה ב  •
 . 70$ מטיילים: 30-תוספת מחיר לקבוצה המונה פחות מ •

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
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 המחיר כולל:  •
 תל אביב. –דובאי  –טיסות בינלאומיות ישירות: תל אביב  +
 . 2021תוספת דלק והיטל בטחון נכון לאוקטובר מיסי נמל,  +
 לילות מלונות בדרגת תיירות ראשונה  ודרגת תיירות טובה מאוד (בהתאם לאמירויות)    7אירוח  +
 ממוזג.  V.I.Pתחבורה: אוטובוס תיירים  +
 . מדריך ישראלי מוסמך +
 מדריך מקומי צמוד כנדרש על פי חוק.   +
 שירותי סבלות במלונות.   +
 . רותים בחו"לטיפים לנותני השי +
 ללא סיורי בחירה!!!   -ימי סיור מלאים  +
 כנית. ואטרקציות, ביקורים, סיורים וכניסה לכלל האתרים המפורטים בת +
 . כנית (יהיו מקרים בו תינתן א. צהריים בשל פעילות אחרת בערב)וחצי פנסיון כמתואר בת  +
 .ג'יפ כל מטיילים ב 4-5ג'יפים ממוזגים לספארי מדבר  +
 אנשים על כל כלי.  4 ,דקות) 30(במדבר עצמית  לנהיגה רייזרים +
   .צ'ופרים ופינוקים לאורך המסלול +
 עם מדריך הטיול טרם היציאה.  תימפגש קבוצ  +
 רשימת האטרקציות הכלולה בפעילות: +

o  דקות בקאסר אל וואטן 90סיור . 
o חדר הגשם בשארג'ה . 
o ארג'השמוזיאון האיסלם ב . 
o השוק הכחול . 
o 124תצפית במגדל הבורג' ח'ליפה בקומה +   תצפית המסגרת . 
o נסיעה רכבת המונרייל . 
o תצפית ה-PALM VIEW 
o  ספארי במדבר V.I.P 
o  30 דקות רייזרים . 
o 'גן הפרחים+  גלובל ויליג . 
o  שייט בסירה הצהובה . 
o אקווריום החדרים האבודים באטלנטיס . 
o 2 ועוד.... ועוד.... , מסעדות 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
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 המחיר אינו כולל: 

 . קורונהעלויות בדיקת   ×
 קורונה. הרחבת  ביטוח נוסעים הכולל ×
 . ומשקאות ארוחות נוספות ×
 הוצאות ושירותים אישיים.  ×
 כל מה שאינו כלול בתוכנית ובמחיר הטיול.  ×
 . טיפ למדריך הישראלי , למדריך המקומי ולנהג ×

 

 :שימו לב

התאפשר בשל הכרזתה כעיר  נכון להיום, יש אישור כניסה וביקור באמירות אבו דאבי . בעבר הדבר לא 
נצא לשני ימי סיור  -המצב לא ישתנה. במידה וכן  07.12-אדומה (קורונה). נקווה שבעת מועד טיולנו ב

אלטרנטיביים באמירויות האחרות: ראס אל חיימה ואום אל קוויאן. תכנית סופית תימסר ביום מפגש  
 הקבוצה, שיערך כשבוע לפני הטיול. 

 

 מן נגיף הקורונה:  הערות חשובות לטיול בז

יציאה לטיול בעידן הקורונה היא משימה לא פשוטה ומדובר באחד הטיולים המאורגנים הראשונים שיוצאים מחוץ   •
 לישראל בתקופה מאתגרת זו ועל כן יש להיערך ולהיות מוכנים לתנאים הבאים:  

 
ציאה שעות לפני הי 72הכניסה לאיחוד האמירויות היא באמצעות תוצאת בדיקת קורונה שלילית, שבוצעה עד   •

מישראל (האחריות על הבדיקה היא באחריות המטייל בלבד, ניתן לקיימה במרכזים הרפואיים ובמתחם הבדק וסע  
₪ בלבד). כמו כן, בכניסה אל דובאי תבקשו   80-120בנמל התעופה בן גוריון במתחם זה הבדיקה היא בעלות של 

 ל המדינה החדשה.להבטחת כניסתכם בריאים א וללא עלות  לערוך בדיקת קורונה נוספת
 

בדובאי נהוגה חובת חבישת מסכה בכל מקום ציבורי אליו תצאו הן באזורים פתוחים, הן באוטובוסים והן במרכזי   •
הקניות. באזורי בילוי: מסעדות, ברים וכו' ניתן לשבת בשולחן ללא מסכה כאשר האוכל מוגש אך מוקפד מאוד כל  

נעשית אך ורק עם מסכה המכסה את הפה ואת האף. (גובה  נושא הריחוק החברתי ותנועה במקומות במסעדה 
 )1,000$ -הקנס למי שמסתובב ללא מסיכה

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
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אנו עושים מאמץ לעבוד עם חברות תעופה ישראליות המאפשרות אפשרות דחייה של כרטיס הטיסה במקרה בו  •
ם איתרע מזלכם יצאת חיובי בבדיקת הקורונה המוקדמת שנערכת בארץ, משמע את הטיסה לדובאי תוכל לממש א

בטווח של שנה מיום כרטוס הכרטיס.  במקרה שבו נמצאת חיובי יוחזר לך על ידי חברת אורורה מסעות עולמיים כל 
 עלויות שירותי הקרקע שאותם תשלם מראש.  

 
במידה והקבוצה תאלץ להיכנס לבידוד בחו"ל, חרף העובדה שנעשתה בדיקת קורונה טרם היציאה לטיול וננקטו   •

השהות תהיה על חשבון המטיילים כמובן בתמיכה ובסיוע של חברת התיירות המשלחת. על   –י הזהירות כלל אמצע
כן חובה לרכוש ביטוח בריאות כולל הרחבת קורונה המכסה גם נזקים עקיפים במקרה הדבקות של אחד מחברי 

 הקבוצה בנגיף וכיסוי הוצאות הבידוד והטיול. 

 לתשומת ליבכם: 

מהאטרקציות והביקור באתרים השונים מותנים בגורמים משתנים כגון: הגבלות קורונה, מזג אוויר, זמינות נותני חלק  •
 השירות באמירויות וכד'... 

 
 במידה ויהיו שינויים תינתן חלופה אחרת או מתאימה במקום. •

 
לבצע החזר כספי  לא ניתן יהיהבשל העובדה שכל האטרקציות והכניסות לאתרים השונים הוזמנו ושולמו מראש,  •

 לאדם שימנע מפעילות כלשהיא.

 הרשמה: 

 :9627301-050וואטסאפ לשריון מקום בטיול, יש להעביר בדחיפות למדריך איתן ב

 צילום דרכון בתוקף חצי שנה לפחות ממועד הטיול.  .1
 . טופס הרשמה מלא בהתאם לטופס המצ"ב .2

 דמי הרשמה:  

הרשמה באמצעות טופס הרשמה, התשלום מבוצע עד שלושה תשלומים שווים חודשיים (התשלום הראשון חודשיים 
 לפני היציאה). ניתן לשלם במזומן, העברות בנקאיות, המחאות ללא ריבית.  

 טול ההרשמה: בי

ימי עסקים טרם היציאה לטיול לא יחויב הלקוח בתשלום כל שהוא ויהיה רשאי לבטל את השתתפותו ללא כל   30עד 
 התחייבות. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
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 מהרו להבטיח את מקומכם , הרישום בעיצומו :שימו לב
 6273019-050 - המדריך איתןללקבלת פרטים ורישום יש להתקשר 

דולר בלבד בעבור כרטיסי הטיסה שלא   600ימים לפני תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של  29-מ
 יוחזרו במידה והטיול יבוטל. 

 מעלות הטיול.   100%ימים לפני תאריך היציאה ועד למועד היציאה יחויב סכום של  3-מ

 אין החזר כספי לאחר יציאה לטיול. 

 

 : טופס רישום לטיול

 10/11/21-מ מעונינ/ת להצטרף לטיול לאמירויות עם המדריך איתן גאוי  בתאריךאני, הח"

 שם מלא בעברית
 

 תעודת זהות 

 שם משפחה (לועזי כמו בדרכון) 
 

 שם פרטי (לועזי כמו בדרכון)
 

 תאריך לידה
 

 כתובת 

 טלפון נייד 
 

 כתובת מייל 

 מספר דרכון
 

 תוקף דרכון

 קירבה + מספר טלפון  - פרטי איש קשר בארץ
 

 )(רגיל/צמחוני/טבעוני /רגישויות אוכל
 

 )480$סוג החדר (זוגי / יחיד בתוספת 

 לינה (שם ספציפי/לא משנה /לצרף בן אותו המין) : 
 

 

 מסעות עולמיים.  –את הגבייה יבצע מולכם נציג מחברת נסיעות "אורורה" 

(שער ההמרה לשקלים נקבע על ידי שער ההעברות הגבוה ביום החיוב בפועל על ידי  2,130$  סכום העסקה:
 החברה). 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/
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 מהרו להבטיח את מקומכם , הרישום בעיצומו :שימו לב
 6273019-050 - המדריך איתןללקבלת פרטים ורישום יש להתקשר 

 : פרטי תשלום

  ן מזומ 
  תשלומים שווים ללא ריבית. כמות תשלומים: ____)  3כרטיס אשראי (עד 

 ספרות בגב הכרטיס ______  3 מס' כרטיס _______________________ תוקף _______
 

 20$תשלומים בכרטיס אשראי (בתוספת   5-הרחבה ל( 
  (יש לפנות לחברת האשראי לבירור נושא הריבית) קרדיט 

  7יום מיום ביצוע העסקה ובתנאי שמועד ביטול העסקה חל בתוך  14ביטול עפ"י סעיף עסקת "מכר מרחוק" בתוך 
 (הנמוך מהם).  100₪או   5%ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות 

 . מעלות הטיול 20% – ימי עסקים 30ועד  מעת ההרשמה •
 . מעלות הטיול  50% – ימי עסקים 15עד  29 •
 . מעלות הטיול  75% – ימי עסקים 7עד  14 •
 . דמי ביטול מלאים (אין החזר לאחר יציאה לטיול) –ימי עסקים מלאים ועד מועד הנסיעה  6 •

ייגבו דמי הרצינות ולא דמי הביטול +   -במקרה של ביטול לפני שכרטיס הטיסה כורטס ובמידה נמצא משתתף אחר
 . הוצאות שנבעו מהחלפת המשתתף

בנוסף לעיל, יחויב המבטל בעלות ביטול כרטיס הטיסה כמתחייב ממדיניות חברת התעופה (יתכן מחיר כרטיס 
 . מלא)

ת לקבל לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים שנרכשו מראש עבור הלקוח ואין אפשרו 
 בגינם החזר. 

 . ה' (לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג) - מניין הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א 
 

בחתימתי על טופס זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול, תנאי התשלום וכן אישור על קבלת מסלול 
 עדכני כולל סעיף דמי הביטול ותנאים כללים, קריאתם והבנתם.

 

 __________חתימה: ____   __/____/_____תאריך: ___  __________________ שם: 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506273019&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F,%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://dubai.co.il/

