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Haideți cu noi în Dubai

 

Vom petrece 8 zile minunate din care promitem să ne întoarcem cu cele mai simpatice

amintiri. Excursia în Dubai se adresează tuturor familiilor și cuplurilor care își doresc să

se distreze, să cunoască alți părinți și copii dornici de călătorii și să petreacă momente

fericite într-una din cele mai family-friendly destinații din lume. 

Totul în compania bloggerilor Family Travel Bubble - veți fi însoțiți de familia Momadica

și de alte familii dornice de explorare și cu chef de vacanță.
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La ora 21:35 aterizăm în Dubai și
după ce parcurgem formalitățile
vamale de intrare în EAU, urmează
transferul către hotel, de
aproximativ 30 de minute.

Z i u a  1

Ne vom întâlni la aeroportul Henri
Coandă din Otopeni la 12:30 pentru
check-in, iar apoi ne îmbarcăm
pentru zborul programat la 15:40. 



Z i u a  2

În cea de-a doua parte a zilei,
vom vizita Dubai Frame – cea
mai mare ramă foto din lume,
de pe care vom admira și
priveliștea, de la înălțimea de
150m. 

Urmează o vizită la Miracle Garden,
cea mai mare grădină naturală de
flori din lume, cu peste 109 milioane
de flori plantate

După micul dejun la hotel (inclus), urmează o rundă de relaxare.
Dacă doriți să petreceți acest timp pe plaja Kite Beach există shuttle
gratuit de la hotel la orele 09.00 și 10.00, cu retur la orele 12.00 sau
13.00.

În încheierea programului din cea de-a doua zi, vom opri la Global
Village, un parc multicultural în care peste 75 de țări își prezintă
produsele.
Transfer la hotel și cazare.



Z i u a  3

La prânz, în jur de ora 13.00, vom
porni către Dubai Mall, cel mai
mare mall din lume, cu peste
1200 de magazine – transportul
este asigurat.
Aici vom vizita Burj Khalifa, cea
mai înaltă clădire din lume, de
unde putem admira Dubaiul de
sus, o superbă panoramă de 360
de grade.

Mic dejun inclus la hotel.
Începem dimineața relaxat, cu timp liber pe care îl puteți petrece pe
plaja Kite Beach (shuttle gratuit de la hotel la orele 09.00 și 10.00, cu
retur la orele 12.00 sau 13.00).

Tot aici avem pe listă câteva
vizite opționale, precum
Aquarium&Underwater Zoo,
Kidzania, putem merge la
shopping sau chiar să facem o
tură pe patine într-un patinoar
de dimensiuni olimpice.
După cina pe care o luăm în
zonă, vom admira spectacolul
Fântânilor, un super show de
lumini, muzică și apă. Returul la
hotel se face pe cont propriu cu
taxi sau transport în comun,
pentru a nu îngrădi timpul de
vizitare.



Z i u a  4

Mic dejun la hotel.

Vom începe din nou ziua cu timp
liber pentru plajă pe cont
propriu. Puteți folosi free
shutle-ul pentru a ajunge la Kite
Beach sau puteți lua un taxi
către orice altă plajă. 

Urmează un brunch opțional All
Inclusive la Riva Beach Club sau
după-amiază – o excursie de
neuitat Dune Safari, în care vom
petrece momente memorabile
în deșert.
Transfer la hotel și cazare.

Z i u a  5
Mic dejun. Timp liber pentru plajă, shopping sau vizite pe cont
propriu.

Ziua 5 este specială mai ales pentru cei care iubesc
parcurile de distracții. 
Avem planificată o excursie opțională în zona Dubai Parks
& Resorts unde dăm drumul la aventură în Legoland Dubai,
Legoland Water Park și / sau Motiongate.
Seara transfer la hotel și cazare.



Z i u a  6

Mic dejun la hotel.
O zi în care vom avea un mic
picnic cu ouă roșii și cozonac la
plaja La Mer (sau la Kite Beach).
Găsim pe această plajă
trambuline, parc acvatic și
restaurante.

Urmează o vizită opțională la
Muzeul Viitorului, unde există și
un spațiu dedicat copiilor –
Future Heroes.

Seara ne-o petrecem în Dubai Marina, la
plimbare pe promenada de 8km și la cină
într-unul din restaurantele cu view spre
Marina, unul din cele mai luxoase cartiere din
Dubai.
Returul la hotel se face pe cont propriu cu
taxi sau transport în comun.



Z i u a  7

Mic dejun la hotel.
În penultima zi petrecută în
Dubai avem timp liber de
relaxare sau o excursie
opțională pe Palm Dubai, unde
putem sta la plajă și putem face
fotografii la Atlantis the Palm
sau putem vizita parcul acvatic
renumit – Aquaventure
Waterpark. Vizita include și
intrare la The Lost Chambers.

Mic dejun la hotel. Înainte de
întoarcerea acasă ne rămâne
puțin timp de relaxare la piscină
sau o vizită până la prânz la The
Green Planet Dubai, un biodom
cu peste 3000 de plante și
animale în spațiu deschis.
La ora 15:00 urmează transferul
spre aeroportul din Dubai,
urmând să decolăm la 19:10. La
ora 23:30 ajungem în București
și ne luăm rămas bun după
această excursie grozavă.

Z i u a  8



transportul cu avionul București – Dubai și retur, cu Fly Dubai;
taxe aeroport, bagaj de cală 20 kg, bagaj de mână 7 kg;
7 nopți de cazare cu mic dejun bufet inclus la hotelul menționat
Two Seasons Hotel & Apartment (4* deluxe) sau echivalent
(include TVA local);
transferuri aeroport – hotel – aeroport;
transferuri cu autocar conform program la vizitele incluse, de
la/la hotel;
vizita și intrare la Dubai Frame;
vizita și intrare la Dubai Miracle Garden si Global Village;
vizita și intrare la At The Top Burj Khalifa (Dubai Mall);
vizita La Mer Beach și Dubai Marina;
însoțitor de grup.

C e  e s t e  i n c l u s

Mesele, în afară de micul dejun;
Taxa de oraș (se achită la hotel): 15 aed pe cameră pe noapte și 30
Aed la 2 bedroom apt pe noapte;
Asigurarea medicală de călătorie și storno;
Cheltuieli personale;
Excursiile opționale care nu sunt incluse în preț:
Intrare la Aquarium & Underwater Zoo: 50 Euro / copil > 12 ani și
adulți, 45 Euro copil 4 – 12 ani, gratuit pentru copii sub 4 ani
Dune Safari (5 ore) : 80 Euro / adult, 55 Euro / copil > 5 ani
Excursie de o zi la Legoland, Legoland Waterpark ori Motiongate
(intrare la 2 din cele 3 parcuri, în aceeași zi, transferuri
asigurate): 110 Euro / copil sau adult, intrare gratuită pentru copii
mai mici de 3 ani
Muzeul Viitorului: 50 Euro/adult sau copil
Atlantis The Palm Aquaventure + Lost Chambers (full day,
transferuri asigurate): 125 Euro / adult (inclusiv copii >8 ani), 115
Euro / copil 3-7 ani
The Green Planet Dubai: 50 Euro / adult sau copil

C e  N U  e s t e  i n c l u s
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C o s t u r i
 1.650 euro / adult, loc în cameră dublă;
 1.550 Euro / copil între 12 – 17,99 ani cazat cu împreună cu 2 adulți cu
pat suplimentar;
1.450 Euro / copil între 4 – 11,99 ani cazat cu împreună cu 2 adulți;
850 Euro / copil între 2 – 3.99 ani cazat cu 2 adulți (fără pat
suplimentar);
 250 Euro / infant până la 1.99 ani cazat cu 2 adulți (fără pat
suplimentar și fără loc la avion).

Contact@familytravelbubble.ro

family_travel_bubble

Pot participa copii de orice vârstă, însă noi recomandăm activitățile
pentru copii de 3-8 ani.
Cazarea pentru vacanța de familii în Dubai va fi la un hotel family-
friendly, Two Seasons Hotel & Apartments Dubai 4* luxury sau
similar. Hotelul dispune de piscină cu temperatură controlată, Kids
club, restaurante și lounge, facilități de wellness (sauna, jacuzzi,
steam), beauty salon, minimart deschis 24/7 și se află la aproximativ
29 de km de Aeroportul Internațional Dubai (DXB), chiar lângă stația
de metrou Dubai Internet City.
Cetățenii români pot călători în Emiratele Arabe Unite numai cu
pașaportul simplu, care trebuie să aibă o valabilitate de minim 6 luni
de la data intrării pe teritoriul statului.

A l t e  d e t a l i i

Î n s c r i e r e
Pentru a veni cu noi în vacanță în Dubai sau pentru orice alte informații,
vă rugăm să ne contactați la adresa contact@familytravelbubble.ro.

Excursia este organizată împreună cu partenerul nostru Familia Hai
Hui, care se ocupă conform legii de partea logistică și administrativă.
Prețul va fi facturat de către ei și achitat direct acestorai. Bloggerii Family
Travel Bubble vor participa la toate activitățile excursiei și vor contribui
la buna desfășurare a acestora.
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Eu sunt Andra și scriu pe momadica.ro
din 2017 despre experiențele mele ca

femeie și mamă.
Împreună cu cei 2 năzdrăvani, o
bebelușă dulce și soțul meu, Alex,
călătorim pe traseul aventuros al
vieții de familie și hoinărim semi-
nomazi prin lumea mare pentru a-i

cunoaște secretele.
 


