Дубай, Шри Ланка и Абу Даби - перлите
на Азия

8 Дни –6 Нощувки

Полети
Полет

Излита / час

Каца / час

Авиокомпания

София - Дубай

11:55

17:35

„Wizz Air”

Абу Даби –
София

18:35

23:05

„Wizz Air”

Настаняване
Период на пътуването

Двойна стая

Единична стая

12 – 19 декември 2020
година

2738 лева

3201 лева

ПРОГРАМА:

Ден 1. София – Дубай

Отпътуване в 11:55 ч. от Терминал 1 на летище София за Дубай с полет на
авиокомпания „Wizz Air”. Пристигане на летище „Ал Мактум Дубай” в
17:35 ч. Посрещане от представителя на агенцията. Трансфер до хотела в
Дубай (около 50 мин., в зависимост от трафика). Настаняване в хотел
„Hilton Garden Inn Dubai Mall of the Еmirates” **** (или подобен) в Дубай.
Пешеходна разходка в новия квартал Ал Барша за ориентация на
туристите с посещение на търговския център „Emirates Mall” – вторият по
големина мол в света, известен със ски пистата, с възможност за обмяна на
пари и вечеря. Нощувка.
Ден 2 . Дубай – Коломбо

07:00 - 10:30 ч. Закуска.
09:00 – 13:30 ч. Панорамна обиколка на Дубай с местен екскурзовод. По
време на този тур ще се запознаете с богатите и разнообразни традиции на
Дубай историята на емирството, новите проекти, както и с любопитни
факти от живота на местното население, ще усетите древното и модерното
в този рай сред пустинята. Туристическата програма обхваща старата и
новата част на града. Ще започнем с един от мегапроектите на емирството,
намиращ се в новата част на града – комплексът „Dubai Marina“ с яхтено
пристанище и небостъргачи, в които има жилища, фирмени офиси и
хотели. Ще продължим към изкуствения остров под формата на палма,
където се намира приказният 5-звезден хотел „Атлантис“. Ще се движим
по „стъблото” на Джумейра – първият от трите изкуствени острова с
формата на палма. Разбира се, няма да пропуснем и емблематичния 7звезден хотел „Бурж ал Араб“, построен във формата на корабно платно
навътре в морето. Ще отидем до старата част на града Дейра, където се
намира най-големият пазар за злато, бижута, платове и подправки.
Трансфер до летището в 14:15 ч. Отпътуване за Шри Ланка в 18:50 ч.

Ден 3 . Коломбо - Панадура

Пристигане в Коломбо 00:45 ч. Трансфер до хотела в Панадура.
Настаняване. Закуска. Свободно време за почивка. Следобед панорамна
обиколка на Коломбо – столица и най-голям град в Шри Ланка. Вечеря.
Нощувка.
Ден 4. . Перадения – Канди

Закуска. Отпътуване за Канди. По пътя посещение на Кралската
ботаническа градина в Перадения, известна с колекцията си от орхидеи.
Тези градини са един истински оазис на спокойствие в близост до
оживения град Канди, където растат 4000 различни растителни видове –
палми, орхидеи и други екзотични растения. Отпътуване за една от найстарите фабрики за чай „Giragama“ в Шри Ланка. Ще станете свидетели
на производството на световно известния цейлонски чай. Ще минем през
най-живописната част на острова с изумителни планински пейзажи и
обширни чаени плантации. Пристигане в Канди – една от древните
столици на острова. Заради богатото си културно и историческо
наследство през 1988 г. градът е включен в Списъка за световно културно
и природно наследство на ЮНЕСКО. Тук има будистки, християнски и
мюсюлмански храмове, запазени са сгради във викториански стил от
колониалната епоха, а разходката по малките улици е забавно
преживяване – повечето тротоари и площади за заети от продавачи на
дрехи, лотарийни билети, играчки и различни модни предмети. Градът е
подходящо място за закупуване на скъпоценни камъни. Тук могат да се
намерят всички видове цветове на сапфира, рубини, турмалини, не
случайно тук се намира и Музеят на скъпоценните камъни. Настаняване в
хотел „Royal Kandyan”**** или подобен. Вечеря. Нощувка.

Ден 5. Матале – Сигирия – Хабарана

Закуска. Посещение на Храма на свещения зъб на Буда от 16 век, където
според легендата се съхранява една от най-сакралните реликви на будизма
– зъб на Буда. Тази скъпоценна реликва привлича облечени в бяло
поклонници, носещи цветове лотос и червен жасмин всеки ден. Ще
наблюдаваме церемонията по благославяне с фанфари, тромпети и ярко
облечени монаси
изпълняващи

ритуала. Отпътуване за Матале за посещение на плантацията за
подправки – очарователно място за разходка из благоуханната зеленина и
са място, където може да научите повече за по-популярните подправки –
индийско орехче, карамфил, къри, кимион и скъпоценния кардамон.
Пристигане в Сигирия. Посещение на скалната крепост, чието име в
превод означава „Лъвската скала” – една от най-впечатляващите
забележителности на Шри Ланка, включена в Списъка на ЮНЕСКО.
Отпътуване за Сигирия. Настаняване в хотел „Sungreen Resort & Spa”****
или подобен в Хабарана. Вечеря. Нощувка.
Ден 6. Дамбула – пещерните храмове на Дамбула – Пинавела

Закуска. Отпътуване за Дамбула. Ще посетите пещерните храмове на
Дамбула, построени от крал Валагамбахи, през 1 в. пр. Хр. Във всяка от
петте пещери стените и таваните са покрити с будистки стенописи, а
намерените статуи на богове, крале и тези на Буда наброяват около 130.
Отпътуване за Пинавела за посещение на приюта за слонове „Пинавела“.
Тук ще имате възможност да видите слонове в естествената им среда.
Приютът е създаден през 1975 г. и става много популярен сред туристите.
Основно развлечение тук е къпането на слоновете – един невероятен начин
да се доближите до тези уникални животни. Настаняване в хотел „Pegasus
Reef Wattala”**** или подобен във Ватала. Вечеря.

Ден 7. Коломбо – Дубай – Абу Даби

Ранен трансфер до летището в Коломбо. Отпътуване в 06:25 за Дубай с
полет на авиокомпания „Flydubai”. Пристигане в Дубай в 09:32 ч.
Трансфер до Абу Даби. Настаняване в хотел „Hawthorn Suites by Wyndham
Abu Dhabi City Center “ **** или подобен. Нощувка.
Ден 8. Завръщане в България

Закуска. Панорамна обиколка на Абу Даби с местен екскурзовод: често
споменаван като „Манхатън на Средния Изток” Абу Даби предлага
огромно разнообразие от съвременна и арабска архитектура. Тук ще се
насладите на множество впечатляващи гледки, включително на
Етнографското селище, което ще посетите (мин. 30 мин. с
екскурзовод
на
български),

за да се запознаете с живота на местните преди откриването на нефта, ще
продължим към световно известния хотел „Емирейтс Палас” и красивия
район Корниш, който предлага прекрасни гледки към хоризонта на града и
вълноломния остров – зеленото сърце на града. Следва посещение на
впечатляващата джамия „Шейх Зайед” (мин. 1 час и 30 мин. с екскурзовод
на български) – най-голямата в ОАЕ и една от най-големите в света. В
джамията има строго изискване за облеклото: мъже – дълги панталони,
тениски или ризи с къс/дълъг ръкав; жени – дълги панталони или дълги
поли до глезените, блузи или ризи с къс/дълъг ръкав, шал за главата. Не се
допускат тесни, прилепнали по тялото и прозрачни дрехи. Ще видите също
така и пистата за Формула 1 (панорамно от автобуса) и ще посетите
магазина за сувенири на най-големият увеселителен парк в света „Ferrari
World“ (около 30 мин.)
Трансфер до летището в 14:00 ч. Отпътуване за България в 18:35 ч. с полет
на авиокомпания „Wizz Air”. Кацане на летище София (Терминал 1) в
23:05 ч.

Цената включва:

* Самолетен билет София - Дубай - София на авиокомпания "Wizz Air" с
включени летищни такси, чекиран багаж до 20 кг и голям салонен багаж
до 10 кг с размери 55x40x23см/ За датите през април и октомври 2020
година, полетът е с авиокомпания "Fly Dubai" с включени летищни такси,
чекиран багаж до 20 кг и малък салонен багаж до 7 кг;
* Самолетен билет Дубай - Коломбо - Дубай с включени летищни такси на
авиокомпания "Flydubai", чекиран багаж до 20 кг и малък салонен багаж
до 7 кг и без включенa храна по време на полета;
* 1 нощувка със закуска в хотел "Hilton Garden Inn Dubai Mall of the
Emirates" **** (или подобен) в Дубай ;
* Ранно настаняване в Шри Ланка в хотел"Jie Jie Beach by Jetwing" *****
(или подобен) в Панадура;
* 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел "Jie Jie Beach by Jetwing" *****
(или подобен) в Панадура;
* 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел "Royal Kandyan Hotel" **** или
подобен в Kанди;
* 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел "Sungreen Resort & Spa" ****
(или подобен) в Хабарана;
* 1 нощувка с вечеря в хотел "Pegasus Reef Wattala" **** (или подобен) във
Ватала;
* 1 нощувкa със закускa в хотел "Hawthorn Suites by Wyndham Abu Dhabi
City Center" 4* (или подобен) в Абу Даби;
* Описаните в програмата трансфери;
* Описаната туристическа програма в Шри Ланка с включени входни
такси;
* Панорамна обиколка на Дубай с лицензиран местен екскурзовод на
български език;
* Панорамна обиколка на Абу Даби с лицензиран местен екскурзовод на
български; език с включено посещение на голямата джамия "Шейх
Зайед";
* Водач-преводач от България;
* Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на
отговорност 30 000 EUR на застрахователна компания "Армеец"

Цената не включва:

* Виза за Шри Ланка – 70.20 лева;
* Напитки по време на храненията, включени в цената;
* Държавна такса за напускане на Дубай: 35 AED (заплаща се лично на
летището) – 17 лева;
*Туристическа такса в Дубай за престой в хотел 4*: 15 AED или 4,50 USD
на стая на вечер (заплаща се от туристите на рецепцията в хотела) - 8
лева;
* Входни такси за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание;
* Градски транспорт;
Бакшиши за екскурзовод / шофьор: 3-5 USD / 5 – 9 лева на турист на ден
Разходи от личен характер;
*Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на
тази застраховка!).

