
Na letošnji izvedbi najstarejše svetovne razstave, ki že od leta 1751 združuje znanje, ustvarja 
poslovne priložnosti in išče odgovore na izzive človeštva, bo sodelovala tudi Slovenija. Razstava 
bo prvič potekala v eni od arabskih držav, v Dubaju v Združenih arabskih emiratih, odvijala pa 
se bo med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022. Na njej se bo predstavilo rekordnih 190 držav, 
med tistimi, ki bodo imele lastne in posebej za to priložnost zasnovane paviljone, pa je tudi 
Slovenija.
Glavne teme razstave EXPO 2020 bodo mobilnost, priložnost in trajnost, del slednje bo tudi 
slovenski paviljon. V njem se bodo vsak dan odvijala poslovna druženja, gastronomska doživetja 
in presenečenja s slovenskim podpisom. Obisk svetovne razstave EXPO je vselej doživetje z 
dodano vrednostjo, saj odpira vrata do novih poslovnih partnerstev in priložnosti.

Ena izmed najbolj obiskanih destinacij dodatno privablja turiste z vsega sveta zaradi:
• toplega morja v vseh letnih časih in belih plaž
• modernih hotelskih kompleksov
• futuristične arhitekture
• kulinarične ponudbe z vsega sveta
• možnosti številnih izletov (puščava, Abu Dabi itd.)
• pestre ponudbe športnih aktivnosti (golf, smučanje na vodi, jadranje, deskanje, potapljanje, smučanje na pokritem smučišču Ski Dubai itd.)
• tradicionalnega gostoljubja itd.
Pravega Dubaja ni brez nakupovanja. Shopping malls so veliki trgovski centri, med katerimi so najbolj znani Dubai Mall, ki je največji v 
arabskem svetu, Mall of the Emirates, City Centre Deira in številni drugi. 
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ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

DUBAJ EXPO 2022
1. DAN (sobota, 26.3.2022):
SLOVENJ GRADEC-DRAVOGRAD-MARIBOR-PTUJ-
ZAGREB–DUBAJ
Organiziran avtobusni prevoz na relaciji Slovenj Gradec-
Dravograd-Maribor-Ptuj-letališče Zagreb. Zbirališče 
potnikov na letališču v Zagrebu 2 uri in 30 minut pred 
poletom. Direkten polet (ZAG-DXB) predvidoma ob 
14.30 uri. (obrok na letalu). Prihod na letališče v Dubaju 
predvidoma ob 23.00 uri. Prevoz do hotela MARRIOTT AL 
JADDAF 5*. Namestitev v hotelu. Nočitev.

2. DAN (nedelja, 27.3.2022): DUBAJ (»DUBAI 
EXPO 2021«) 
Po zajtrku prevoz do prizorišča »DUBAI EXPO 2021«. 
Celodnevni ogled prizorišča svetovne razstave in srečanja 
s potencialnimi poslovnimi partnerji. Vrnitev v hotel. Nočitev

3. DAN (ponedeljek, 28.3.2022):  DUBAJ
Po zajtrku ogled Dubaja (stara mestna četrt Bastakiya, 
dubajski muzej v trdnjavi Al Fahidi, zaliv Creek (vožnja z 
vodnim taksijem Abra), tržnica (souk) zlata, tržnica (souk) 
z začimbami, postanek pri hotelu Burj Arab, Downtown... 
V popoldanskih urah izlet v puščavo. Vožnja s terenskimi 
vozili po sipinah in večerja (BBQ) ob beduinski glasbi. Vrnitev 
v hotel. Nočitev.

4. DAN (torek 29.3.2022): DUBAJ - ABU DHABI
Po zajtrku prosto za kopanje (zunanji bazen), sončenje 
in nakupe (možnost brezplačnega prevoza do plaže La 
Mer Beach ali do nakupovalnih središč The Dubai Mall in 
Festival City Mall, prav tako do postaje podzemne železnice 
Al Jaddaf Metro Station. 
Proti doplačilu možnost izleta v Abu Dhabi (2 urni vožnji po 
obalno puščavski cesti), ki je upravno in poslovno središče 
Združenih arabskih emiratov. Abu Dhabi je eno izmed 
najmodernejših mest na svetu, kjer imajo sedež številne 
naftne družbe in svetovne korporacije. Ogled mošeje Sheikh 
Zayed. Obiskovalce navdušujejo številni parki in vrtovi z 
vodometi in zelenimi bulvarji, ultra moderne zgradbe, 
nakupovalni centri in futuristični hoteli. Vrnitev v hotel v 
Dubaju. Nočitev.

5. DAN (sreda, 30.3.2022): DUBAJ
Po zajtrku vožnja do znamenitega umetnega otoka v obliki 
palme (PALM JUMERIAH). Postanek za fotografiranje pred 
znamenitim hotelom Atlantis. V nadaljevanju ogledov 
sprehod po znameniti promenadi »The Walk«, ki se 
razprostira ob peščeni plaži s tipično kuliso futurističnih 
nebotičnikov. Predvidoma ob 13.00 uri vzpon na najvišjo 
stavbo na svetu (BURJ KHALIFA). V popoldanskih urah 
prosto za nakupe v enem največjih nakupovalnih središč 
na svetu (THE DUBAI MALL), ki se nahaja tik ob Burj Khalifa. 
V večernih urah ogled znamenitih »plesočih fontan« - 
predstava luči, vodnih curkov in glasbe (pred Burj Khalifa). 
V zaključku dneva križarjenje z vključeno večerjo (»DHOW 
CRUISE DUBAI MARINA«). Vrnitev v hotel. Nočitev.

6. DAN (četrtek, 31.3.2022): DUBAJ-ZAGREB - 
PTUJ-MARIBOR-DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC
Po zgodnjem zajtrku prevoz na letališče. Direkten polet 
predvidoma ob 10.00 uri (DXB-ZAG) do Zagreba – predviden 
prihod v Zagreb ob 14.15 uri (obrok na letalu). Organiziran 
avtobusni prevoz na relaciji letališče – Ptuj- Maribor-
Dravograd-Slovenj Gradec.

PROGRAM POTOVANJA: Termin: 26.3. - 31.3.2022 6 dni  že za že za  1.190 eur1.190 eur
PAKETNA CENA VKLJUČUJE:PAKETNA CENA VKLJUČUJE:

 • letalski prevoz (FlyDubai) v ekonomskem 
razredu, z vključenimi letališkimi taksami 
in pristojbinami (ZAGREB-DUBAJ-ZAGREB),  
vključen en kos ročne in en kos oddane 
prtljage)

 • obrok na letalu
 • prevoz z letališča v Dubaju do hotela in nazaj
 • prevoz z avtobusom na relaciji Slovenj Gradec 

- Dravograd - Maribor - Ptuj - letališče Zagreb
 • opomba: možnost prevoza do vstopnih postaj 

iz smeri Ljubljana-Celje do Maribora in iz 
smeri Murske Sobote do Maribora. 

 • 5 x nočitev z zajtrkom v hotelu MARRIOTT AL 
JADDAF 5* (1/2 sobe)

 • 1 x prevoz hotel - EXPO - hotel
 • 1 x celodnevna vstopnica za EXPO
 • vzpon na Burj Khalifo
 • 2 x ogled Dubaja po programu (2 dni)
 • izlet v puščavo (»jeep safari«) z vključeno 

vožnjo po sipinah in večerjo (BBQ) v 
beduinskem kampu

 • 1 x križarjenje z vključeno večerjo (»DHOW 
CRUISE  DUBAI MARINA«)

 • spremljava oziroma vodenje v slovenskem 
jeziku (celotno potovanje)

 • organizacijo in izvedbo potovanja
DOPLAČILA: lokalno predpisana turistična mestna 
pristojbina cca 5 € na sobo na noč (obvezno doplačilo 
na recepcija hotela). Napitnine cca 40 €. Doplačilo za 
enoposteljno sobo 349 €. Izlet v ABU DHABI 59 € (minimalno 
število 20 prijavljenih gostov). Vožnja z metrojem cca 
5 € na vožnjo. Doplačilo za primer odpovedi pogodbe 
(odpovedni riziko) - 5% pogodbene vrednosti potovalne 
storitve. Za posredovanje 20 € na prijavnico (voucher).
OPOMBA: V skladu s splošnimi pogoji si Relax pridržuje 
pravico do spremembe cene potovanja zaradi sprememb 
v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, 
kakor tudi pravico do spremembe dneva, časa in kraja 
odhoda na potovanje, če se spremeni letalski ali ladijski 
vozni red ali pa zaradi nepredvidene višje sile. Spremeni 
se lahko tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni 
pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne 
nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju…).

GARANCIJA ZA REZERVACIJO 
POTOVANJA BREZ SKRBI!

Razširjen RELAXOV ODPOVEDNI RIZIKO 
(doplačilo za primer odpovedi pogodbe), pri katerem 
si z doplačilom 5% pogodbene vrednosti zagotovite 

brezskrbno rezervacijo počitnic, kar pomeni: 
BREZPLAČNO ODPOVED  

pogodbe v primeru višje sile 

BREZPLAČNO ODPOVED 
v primeru pozitivnega COVID testa 

V primeru odpovedi na podlagi uveljavljanja rizika 
odpovedi, vam zagotavljamo vrnitev zneska v višini 

vplačanega aranžmaja na TRR najkasneje v roku 15 dni od 
odpovedi potovanja/počitnic. 

(Splošni pogoji RELAX TURIZEM d.d. – 1.10.2021).

hotel MARRIOTT AL JADDAF 5*
Marriott Al Jaddaf je hotel s 5 zvezdicami v Dubaju, ki se nahaja 
na ulici v četrti Aj Jaddaf. Do nekaterih najbolj priljubljenih točk 
mesta je samo nekaj kilometrov (Downtown - center Dubaja, 
The Dubai Mall, Burj Khalifa so oddaljeni cca 4 km).

JEEP SAFARI

KRIŽARJENJE - DHOW CRUISE MARINA
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