
PRESTIŽNI DUBAJ IN SANJSKI ZANZIBAR

že za že za 1.990 eur1.990 eurOdhod: 9.12.2022 in 17.3.2023 | 10 dni

1. DAN: LJUBLJANA – DUBAJ
Zbor potnikov na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana dve uri in pol pred 
poletom letala ob predvidoma 12.00 uri. Polet letala na redni liniji 
Flydubai (FZ1790) ob predvidoma  14.30 uri s pristankom na letališču v 
Dubaju ob predvidoma 23.20 uri. Transfer do hotela. Prihod do hotela 
5*, namestitev in nočitev.

2. DAN: DUBAJ
Po zajtrku prosto za kopanje (zunanji bazen v hotelu), sončenje in nakupe 
(možnost brezplačnega prevoza do plaže ali nakupovalnega središča The 
Mall of the Emirates – drugi največji nakupovalni center v Dubaju kjer se 
nahaja tudi smučišče Ski Dubai). V popoldanskih urah izlet v puščavo. 
Vožnja s terenskimi vozili po sipinah in večerja v beduinskem kampu ob 
glasbi domačinov. Vrnitev v hotel, nočitev.

3. DAN: DUBAJ
Po zajtrku prosto do odhoda v največje nakupovalno središče Dubaja, v 
The Dubai Mall. Ob predvidoma 13.00 vzpon na najvišjo stavbo na svetu 
(Burj Khalifa). Ogled znamenitih »plesočih fontan«, predstava luči, vodnih 
curkov in glasbe. Prosto za individualne nakupe. Vrnitev v hotel in nočitev.

4. DAN: DUBAJ - ZANZIBAR 
Po zajtrku odhod na letališče. Polet letala na liniji Flydubai (FZ1687) ob 
predvidoma 11.35 uri, s pristankom na letališču Zanzibar ob predvidoma 
16.20. Prevoz do hotela 4*, namestitev, večerja in nočitev.

5. - 8. DAN: ZANZIBAR
Prosto za kopanje, počitek, koriščenje usluge polpenziona v hotelu. En dan 
izlet na farmo začimb in obisk opic v tropskem gozdu – Jozani National park.

9.-10. DAN: ZANZIBAR – DUBAJ - LJUBLJANA
Na dan odhoda zajtrk v hotelu in prost dan vse do transferja iz hotela 
na letališče. Zvečer odhod na letališče in letalski prevoz na liniji Flydubai 
(FZ1688) ob predvidoma 22.20 uri po lokalnem času. Vmesni postanek 
v Dubaju in nadaljevanje leta na liniji Flydubai (FZ1789) ob predvidoma 
10.00 uri. Pristanek letala na letališču v Ljubljani ob predvidoma 13.30 uri.

Predvidene časovnice letalskega prevoza:
9.12. Ljubljana 14.30, Dubaj 23:20
12.12. Dubaj 11:35, Zanzibar 16:15
17.12. Zanzibar 22:20, Dubaj 04:55 
18.12. Dubaj 10:00, Ljubljana 13:30

17.3. Ljubljana 14:30, Dubaj 23:20
20.3. Dubaj 11:35, Zanzibar 16:15
25.3. Zanzibar 22:20, Dubaj 04:55 (+1)
26.3. Dubaj 10:00, Ljubljana 14:15

PROGRAM POTOVANJA:

DUBAJ

ZANZAIBAR

JEEP SAFARI

ZANZIBAR

ZANZIBAR - MY BLUE RESORT

Termin odhoda in cena:
9.12.2022, 17.3.2023 .  .  .1.990 eur
PAKETNA CENA VKLJUČUJE:

 • letalski prevoz (Flydubai) v ekonomskem razredu 
na liniji LJUBLJANA-DUBAJ-ZANZIBAR-DUBAJ-
LJUBLJANA   

 • letališke in varnostne pristojbine
 • asistenco na letališčih
 • en kos ročne in en kos oddane prtljage
 • topel obrok na letalu
 • prevoz z letališča v Dubaju do hotela in nazaj
 • prevoz z letališča na Zanzibarju do hotela in nazaj
 • 3 x nočitev z zajtrkom v hotelu 5* v Dubaju 
(predvidoma Pullman Jumeirah Lakes Towers 5*)

 • 5 x polpenzion v hotelu MY BLUE 4* na Zanzibarju
 • izlet v puščavo »jeep safari« z vključeno vožnjo po 
sipinah in večerjo z glasbo v beduinskem kampu v 
času bivanja v Dubaju

 • vzpon na Burj Khalifo (najvišjo zgradbo na svetu) v 
času bivanja v Dubaju

 • izlet na farmo začimb in obisk opic v tropskem 
gozdu – Jozani National park v času bivanja na 
Zanzibarju

 • organizacijo in izvedbo potovanja
 • spremljava oziroma vodenje v slovenskem jeziku 
(celotno potovanje).

OBVEZNA DOPLAČILA: 
- vstopni vizum ob prihodu na letališče Zanzibar 50 USD po osebi 
(velja za vse potnike)
- lokalno predpisana turistična mestna pristojbina v Dubaju cca 
5,5 USD na sobo na noč (obvezno doplačilo na recepciji hotela)
- infrastrukturna taksa na Zanzibarju 1 USD po osebi na noč 
(obvezno doplačilo na recepciji hotela)
- za posredovanje 23 EUR na prijavnico (voucher)
-za zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, ki krije tudi 
morebitno okužbo s Covid
MOŽNA OSTALA DOPLAČILA: 

 • za enoposteljno sobo na vprašanje
 • za vožnje z metrojem v prostem času v Dubaju cca 2 USD na 
vožnjo

 • za morebitne izlete na destinaciji, ki niso sestavni del 
programa (izvedeni so ob zadostnem številu prijav).

 • za bivanje v sobi deluxe v hotelu My Blue 4* 50 EUR po osebi.
OPOMBA: aranžma zajema 8 nočitev v hotelu, ampak traja 10 
dni. Povratek domov je predvidoma v večernih urah preko Dubaja, 
prihod v Ljubljano popoldan naslednjega dne. Na dan odhoda 
z Zanzibarja se mora soba zapustiti do 10.00 ure, po tem času 
možnost kopanja do odhoda na letališču (prtljaga se shrani na 
recepciji). Zaporedje ogledov se lahko spremeni iz organizacijskih 
razlogov, vendar se s tem program vsebinsko ne spremeni.

Edinstveno doživetje modernega mesta presežkov – Dubaja in sproščenih počitnic na čudovitem afriškem otoku Zanzibar.

OPOMBE: Pogoj za izvedbo programa je 20 prijavljenih oseb. Zaporedje ogledov in čas predvidenega poleta se lahko spremeni zaradi organizacijskih razlogov, vendar se vsebina programa s tem ne spremeni. 
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CELJE: Stanetova 6, 03 428 83 20 • CELJE - CITY CENTER: 03 428 83 40 • DRAVOGRAD: TPC Meža 10, 02 872 31 25 • JESENICE: Titova 34, 04 583 35 50 • KRANJ: Prešernova 15, 04 201 43 80 • KRŠKO: Qlandia - Cesta krških
žrtev 141, 07 488 10 80 • LJUBLJANA: Slovenska cesta 51, 01 234 56 90 • DOMŽALE: Slamnikarska 1b, 01 729 86 40 • LJUTOMER: Prešernova 3, 051 220 200 • MARIBOR: Partizanska 12, 02 234 21 50 • MARIBOR - PE EUROPARK: 
Pobreška 18, 02 805 09 60 • M. SOBOTA: Slovenska 25, 02 530 37 80 • NOVA GORICA: Ul. Gradnikove brigade 7, 05 335 90 20 • NOVO MESTO: Prešernov trg 9, 07 393 34 20 • PTUJ: Trstenjakova 5a, 02 749 31 80 • SLOVENJ 
GRADEC: PTC Katica, Ronkova 4, 02 881 27 90 • SLOVENSKA BISTRICA: Ljubljanska c. 38, 02 805 09 30 • TRBOVLJE: Cesta 1. junija 1, 03 562 51 60 • VELENJE: Cankarjeva 1, 03 898 63 10 • ŽALEC: Ul. Heroja Staneta 1, 03 712 13 30


