
Vacanta de toamna cu
copiii in Dubai

20 - 27
Octombrie



Haideți cu noi in Dubai

 

Haideți cu noi în vacanța școlară din octombrie într-o super aventură pentru cei mici

în Dubai! Ne vom relaxa la plaja, vom simti adrenalina in parcurile de distractii, ne vom

balaci in parcurile avatice, ne vom urca in cea mai inalta cladire din lume si, nu in ultimul

rând, vom explora o cultura foarte interesanta, bucurandu-ne de zile de caldura, soare

si apa. Totul alături de familiile bloggerilor Family Travel Bubble: Creștem și Călătorim,

și alte familii dornice de explorare și cu chef de vacanță, cu care ne vom simti, cu

siguranta, bine impreuna, dar si de partenerii nostri, Familia Hai Hui.

Mergem in Dubai cu un grup mic, pentru a ne putea organiza și cunoaște cât mai bine,

dar și pentru a ne păstra în siguranță în condițiile pandemiei. 

Vom petrece în Dubai 8 zile minunate, în care copiii își vor face noi prieteni și vor avea

aventuri memorabile împreună.
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Z i u a  1

Ne intalnim la aeroport in jur de ora
12.30 pentru efectuarea
formalitatilor de check in si plecăm
dupa amiaza din București spre
Dubai, zborul fiind programat la ora
15.40.

Vom zbura confortabil și în
siguranță cu Fly Dubai, vom ateriza
in jur de ora 21.35 in Dubaiși vom fi
așteptați de transfer privat la
aeroport.

Ne cazăm la Two Seasons Hotel
and apartments  (Sau similar),
situat pe artera principala din
Dubai, cu acces in toate zonele de
interes.

Cu siguranta ne vom bucura de
hotel, unde ne vom caza in camere
duble sau apartamente (in functie
de marimea familiei fiecaruia), vom
inota in piscina sau vom merge la
kids club.



De dimineață ne trezim super odihniți și gata de explorare. Ne întâlnim
în restaurantul hotelului pentru un mic dejun super delicios, pe gustul
tuturor membrilor familiei.

Dimineata este libera, si fiecare dintre noi ne putem organiza cum ni se
pare mai placut, mai ales ca probabil vrem sa ne odihnim putin dupa
ziua de calatorie. Daca doriti, ne puteti insoti la Kite Beach, pana unde
hotelul ofera transport gratuit.

Z i u a  2

Ne intoarcem apoi la hotel de unde
pornim (cu transport inclus) la ora
15 spre Dubai Frame, cea mai mare
rama foto din lume, care separa
orasul vechi de orasul nou, si in care
vom urca pentru a admira
panoramele minunate de la etajul
48, pana la care ajungem cu liftul de
mare viteza. 

Continuam apoi cu o vizita la Glow
Garden, un parc tematic renumit,
construit manual si iluminat cu lumini
lucrate manual.

De acolo trecem si in Dinosaur Park,
facand o plimbare prin toate cele trei
perioade: Triasic, Jurasic si Cretacic si
admirand dinozaurii care se misca si fac
tot felul de zgomote. O adevarata
aventura pentru cei mici, dar si pentru cei
mari.

Pe seara ne intoarcem inapoi la hotel, cu
transportul asigurat.



Z i u a  3

La pranz, in jur de ora 13, avem
transfer asigurat spre Dubai Mall,
cel mai mare Mall din lume!

Vom vizita mai intai cel mai mare
acvariu indoor din lume, Aquarium
and Underwater Zoo, si apoi vom
urca (optional) in cea mai inalta
cladire din lume, Burj Khalifa, pana
la etajele 124 si 125.

Ne întâlnim de dimineață pentru un mic dejun savuros, după care avem
cateva ore libere sa ne bucuram de plajele din Dubai.  

Optional, putem sa facem o oprire
la Kidzania, un loc de joaca
interactiv, in care copiii pot sa se
costumeze in diverse meserii si sa
vada ce inseamna acestea. Noi va
garantam ore intregi de distractie
aici pentru cei mici.

Fiecare dintre noi se va intoarce
apoi in ritm propriu la hotel.



Z i u a  4

Ziua de astazi este libera pentru
plaja, sau orice alta activitate
distractiva in familie.

In schimb, daca doriti sa ne insotiti,
avem tot felul de activitati super
distractive pe care sa le facem
impreuna.

Mai intai, putem participa la un all
day brunch la Riva Beach Club.
Vom avea inclusa intrarea, timp la
piscina sau plaja plus mancare
delicioasa - brunch-urile din Dubai
sunt legendare!

Dupa amiaza, puteti incerca o
excursie optionala Dune Safari. Veti
avea, astfel, o experienta completa
in desert, printre dunele de nisip,
camile, jeepuri, cina tip barbeque si
spectacol cu dansuri orientale



Z i u a  5

Ziua acesta inseamna timp liber sau,
daca veniti cu noi, este dedicata
parcurilor de distractie, si cei mici
vor fi in al noualea cer!

Daca optam pentru aceasta
excursie, pPlecam cu transportul
asigurat spre Dubai Parks and
Resorts, unde vom putea incerca 2
parcuri din cele disponibile cu
biletul inclus.

Legoland este un parc perfect
pentru copiii intre 2 si 12 ani, cu o
serie de atractii minunate pentru ei.

Legoland Waterpark este iar o
atractie excelenta pentru cei mici,
toboganele de apa ii vor distra o
buna parte din zi.

Motiongate recreaza lumea din
filmele lor preferate de desene
animate si se vor putea intalni cu
dragonii din How I met your
Dragon, cu Shrek, cu personajele
din Madagascar sau cu Strumfii,
totul printre super atractii
distractive



Z i u a  6

Dupa un mic dejun delicios, avem
asigurat transfer la plaja Le Mer, o
zona noua, cu trambuline, parc
acvatic, restaurante variate si multe
ocazii de relaxare, unde fiecare sta
atata timp cat considera si de unde
ne intoarcem pe cont propriu

Optional, dupa plaja, putem vizita
Muzeul Viitorului, un muzeu nou,
pe care il putem explora prin
realitate augmentata si care are o
serie de zone dedicate copiiilor.

Seara petrecem cateva ore in Dubai
Marina, zona noua si cea mai
cunoscuta turistilor din Dubai. Ne
plimbam pe promenada, facem
poze, iar copiii se pot juca in multele
locuri de joaca amenajate de-a
lungul ei.

Optional, luam cina intr-un
restaurant din Dubai Marina si ne
intoarcem, fiecare pe cont propriu,
la hotel.



Z i u a  7

Ziua de astazi este libera, asa incat
fiecare sa aiba suficient timp sa
exploreze Dubai-ul in ritmul sau.

Optional, puteti veni alaturi de noi la
Atlantis the Palm, unde vom avea
o zi plina de distractie in
Aquaventure, renumitul parc
avcatic din Dubai. 
Aquaventure este cel mai mare
waterpark din lume, si are peste 105
tobogane, atractii si experiente, dar
si 2 km de plaja privata.

Vizita include si acces la Lost
Chambers, un super acvariu care ii
va atrage cu siguranta pe cei mici.
Noi am petrecut mult timp aici la
ultima noastra vizita in Dubai.



Z i u a  8
Dupa micul dejun, avem timp sa
exploram orasul pe cont propriu
sau putem merge, optional, intr-o
excursie de jumatate de zi la Green
Planet.

Conceput ca un ecosistem inchis,
Green Planet recreaza lumea
fermecatoare a unei paduri
tropicale cu peste 3000 de plante si
animale si cel mai mare copac
interior creat de om. Copiii vor
descoperi o lume fascinanta, si vor
putea chiar sa atinga diverse
animalute sau insecte in
workshopurile dedicate.

La ora 15 avem transfer spre aeroportul din Dubai, planificat sa decoleze
spre casa la 18:55, cu sosire la 23:30 in Bucuresti, unde vom ajunge cu totii
veseli si mult mai bogati in experiente si prietenii!



Zbor Flu Dubai București-Dubai și retur în 20 și 37 octombrie, cu
bagaj de cala inclus
Cazare 7 nopți cu mic dejun inclus  la Two Seasons Hotel and
Apartments, sau similar. 
Transferul de la aeroport la hotel și retur la sosire/plecare
Transferuri cu autocarul la vizitele incluse, de la si la hotel
Vizita si intrare la Dubai Frame
Vizita si intrare la Garden Glow & Dinosaur Park
Vizita si intrare la Aquarium si Underwater Zoo 
Vizita la Le Mer Beach si Dubai Marina

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

Taxele de oras (se achita la hotel): 15 aed / camera / noapte si 30 aed
la 2 bed apartment  / noapte
Asigurarea medicala de calatorie si storno
Testul Covid facut inainte de plecare (obligatoriu doar pentru
persoanele nevaccinate)
Alte mese si cheltuieli personale

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

C o s t u r i
1350 euro / adult in camera dubla
1150 euro / copil intre 12 si 17,99 ani, cazat impreuna cu 2 adulti
850 euro / copil intre 4 si 11,99 ani, cazat impreuna cu 2 adulti
600 euro / copil intre 2 si 3,99 ani, cazat impreuna cu 2 adulti (fara pat
suplimentar)
150 euro / infant pana la 1,99 ani, cazat impreuna cu 2 adulti (fara pat
suplimentar si fara loc in avion)
Pentru cazul in care vor fi 1 adult + 1 copil in camera, tariful este cel
pentru doi adulti
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Burj Khalifa At the top - 45 euro / copil >12 ani si adulti, 35 euro copii
4-12 ani, gratuit pentru cei mai mici de 5 ani
Excursie la Legoland / Legoland Waterpark / Motiongate - acces
in doua parcuri in aceeasi zi - 100 euro / persoana. Copiii mai mici de
3 ani gratuit
Dune Safari (5 ore) - 80 euro / adult, 55 euro / copil > 5 ani
Atlantis the Palm Aquaventure + Lost Chambers (full day,
transferuri asigurate): 125 euro / adult, inclusiv copii peste 8 ani, 115
euro copiii 3-7 ani
Brunch All Inclusive Riva Beach Club: 60 euro / adult, 30 euro /
copil
Kidzania: 25 euro / adult, inclusiv copii peste 12 ani, 50 euro/ copil 4-
11,99 ani, 30 euro toddler 2-3 ani, free infant sub 2 ani
Muzeul Viitorului: 40 euro / adult sau copil
The Green Planet Dubai: 40 Euro / adult sau copil

E x c u r s i i  o p t i o n a l e  n e i n s c r i s e  i n  p r e t

Î n s c r i e r e
Pentru a veni cu noi în vacanță in Dubaisau pentru orice alte informații,
vă rugăm să ne contactați la adresa contact@familytravelbubble.ro.
Pentru garantarea locului, este nevoie de un avans de 500 euro /
participant, care se plateste la inscriere.

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 acestora. Noi ne-am implicat în
organizarea pachetului prin experiența noastră de a călători cu copiii și
dorința de a avea opțiuni de vacanțe dedicate celor mici. Bloggerii Family
Travel Bubble vor participa la toate activitățile excursiei și vor contribui
la buna desfășurare a acestora.
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Pot participa copii de orice vârstă, însă noi recomandăm activitățile
pentru copii de 4-12 ani.

Adulții participanți si copiii peste 12 ani au nevoie de certificat de
vaccinare împotriva Covid19, sau test Covid negativ efectuat înainte de
plecare. Copiii sub 12 ani sub ani sunt exceptati de la prezentarea
rezultatului unui test.

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul sau condițiile de călătorie
privind Covid19, în cazul în care apar schimbări ale cerințelor în țara de
destinație sau ale transportatorului aerian. Înainte de plecare vom
furniza informații actualizate cu cerințele privind Covid19 în Spania.

Participanții își asumă orice costuri suplimentare legat de cerințe legale
de testare Covid19. Nu ne asumam răspunderea în cazul în care
participanților nu le este permis să călătorească și nici nu rambursăm
costurile în acest caz. Pentru a preveni astfel de situații, recomandăm
încheierea unei asigurări storno (putem să vă acordăm asistență în acest
scop).

Pentru a calatori in Emiratele Arabe Unite, turistii au nevoie de pasaport
simplu electronic cu valabilitate de minimum 6 luni de la data intrarii pe
teritoriul statului.

A l t e  d e t a l i i
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Colindăm lumea împreună cu cei doi
copii ai noștri și vă povestim și vouă
despre asta, pentru a va încuraja să

călătoriți alături de cei mici

Suntem 2 părinți pasionați de călătorii, plus
prichindelul nostru care a prins dorința de
explorare după un an sabatic petrecut

împreună cutreierând lumea.


