DUBAJ

EXPO2020

Špeciálny balíček:
Letenka + 4*hotel + okruh Dubajom + plavba + sprievodca + vstupenka na EXPO

MSC LIRICA

• Emiráty a Omán • 8 nocí
• 14.11.2020, 28.11.2020, 23.1.2021, 27.2.2021
ITINERÁR
DEŇ
Sobota
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

PRÍSTAV
PRÍCHOD ODCHOD
odlet Viedeň Schwechat
15:30
Hotel Dubaj, SAE
prílet, transfer do hotela a ubytovanie
Dubaj, SAE
exkurzia okruh Dubajom, nalodenie
Dubaj, SAE
návšteva EXPO, odchod lode o 21:00
Abu Dhabi, SAE
6:00
20:00
Sir Bani Yas Is, SAE
7:00
17:00
Deň na mori
Muscat, Omán
7:00
17:00
Dubaj, SAE
13:00
odlet Dubaj, SAE
vylodenie, transfer na letisko, odlet o 15:40

Ceny a termíny na osobu v EUR od:
14.11.2020

28.11.2020

23.1.2021

27.2.2021

Vnútorná kajuta od

1.299 €

1.299 €

1.299 €

1.339 €

Kajuta s oknom od

1.399 €

1.399 €

1.399 €

1.419 €

Kajuta s balkónom od

1.599 €

Uvedené ceny podliehajú každodennému predaju a sú len orientačné. Aktuálne ceny budú oznámené v čase nezáväznej rezervácie.

V cene balíčka je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Spiatočná letenka z Viedne spoločnosťou Emirates a transfery v Dubaji
Ubytovanie na 1 noc v 4* hoteli v Dubaji
Služby slovensky alebo česky hovoriaceho sprievodcu počas celej cesty
Bonus – vstupenka na EXPO Dubaj 2020 s transfermi z lode a naspäť
Spoločný výlet - Okruh Dubajom
7-nočná plavba s ubytovaním v 2-lôžkovej kajute podľa vybranej kategórie
Plná penzia v bufetových a hlavných reštauráciách
Nápoje (voda, čaj, káva, džúsy) z automatov v bufetovej reštaurácii
- možnosť dokúpenia nápojových balíčkov
• Prístavné poplatky
• Odnos batožiny pri nalodení a vylodení
• Predstavenia v štýle Broadway show v divadle
• Využívanie zariadení na palube: fitness, bazény, vírivky, lehátka, bežecká dráha, minigolf

Komplexné cestovné poistenie
Nápoje okrem nápojov z automatov pri raňajkách
Prepitné € 10 / osoba / noc
Osobné výdaje na palube (telefón, internet, wellness, čistiareň, minibar)
Fakultatívne výlety v prístavoch a dodatočné transfery
- zabezpečíme na vyžiadanie

Individuálne plavby, bez sprievodcu,
sú tiež možné na vyžiadanie.

MSC LIRICA
• Loď MSC Lirica z flotily MSC Cruises bola spustená na vodu
v roku 2003 a v roku 2015 prešla rozsiahlou rekonštrukciou
v rámci MSC Renaissance Programme.
• Kmotra: Sofia Loren - talianska herečka a diva
• Tonáž: 65.591 t
• Dĺžka: 275 m / Šírka: 32 m / Výška: 54 m / Ponor: 6,6 m
• Rýchlosť: 21,7 uzlov
• Celkový počet kajút: 988
• Kapacita hostí: 1.984 osôb
pri dvojlôžkovom obsadení / 2.366 osôb maximálne obsadenie
• Zamestnanci: 720 osôb
• 13 palúb, z toho 9 pre pasažierov

20.10.2020 - 10.04.2021

25 mil.

Spájanie názorov, vytvárenie budúcnosti

192

4,38 km2

pavilónov krajín

200 tis.

návštevníkov

celková plocha

6 mesiacov
inovácie, dobrodružstva,
zábavy a objavov

60+

pracovných miest

živých vystúpení
denne

200+

kulinárskych zážitkov

PAVILÓN SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

ZÓNA
MOBILITY

AL WASL PLAZA

ZÓNA
UDRŽATEĽNOSTI
ZÓNA
PRÍLEŽITOSTÍ

Emirates – úspešný príbeh už vyše 30 rokov
Emirates je renomovaná letecká spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1985. Na trhu sa teší vynikajúcej reputácii vďaka tomu,
že kladie veľký dôraz na bezpečnosť, komfort pasažierov, inováciu a vysokú kvalitu poskytovaných služieb.
Dnes táto spoločnosť spravuje okolo 270 širokospektrálnych lietadiel, s najväčšou flotilou lietadiel tipu Airbus A380 a Boeing 777.
Od roku 2004 Emirates lieta do Dubaja aj z Viedne, pričom od 2011 lieta na tejto trase 2x denne svojimi prestížnymi strojmi –
ikonickým A380 a Game Changer Boeing 777.

S Emirates sa vaša dovolenka začína už na palube lietadla:
• Začnite objavovať svoju destináciu ešte pred príletom vďaka ponuke vynikajúcich jedál. Doprajte si pohár lahodného vína
alebo si vyberte z ponuky pív, liehovín, teplých či studených nápojov.
• Relaxujte pri hudbe, hrajte hry, vyberte si zo 4500 kanálov, sledujte najnovšie filmy či obľúbené seriály, alebo objavujte nové
svety s renomovaným systémom palubnej zábavy ICE na svojej vlastnej obrazovke.

Lietadlo Emirates A380 – výnimočný komfort na palube
• Spojenie s rodinou a priateľmi prostredníctvom WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, Viber Chat alebo WeChat – 20 MB
zdarma počas prvých 2 hodín od prihlásenia
• Špeciálne tlmené osvetlenie na palube za účelom zníženia účinkov časového posunu

Lietadlo Emirates Game Changer – nový dizajn Boeingu 777
•

K novinkám patria exkluzívne Suites vo First Class, nové riešenie
sedačiek Business Class a nový dizajn triedy Economy.

Zbierajte míle a užívajte si benefity
s Emirates Skywards

Fly Emirates – Fly Better
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Mobil: +421 902 125 205, +421 911 727 467
E-Mail: info@oneworldtravel.sk
www.luxusneplavby.sk

