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City Break Abu Dhabi 
 

Abu Dhabi, orașul și capitala Emiratele Arabe Unite ocupă cea mai mare parte a unei mici insule 

triunghiulare cu același nume, chiar în largul coastei golfului Persic fiind conectat de continent printr-un 

pod scurt. Abu Dhabi a fost anterior un oraș nedezvoltat de importanță locală, dar veniturile petroliere 

ale emiratului i-au permis să evolueze într-un oraș modern cu o infrastructură complet dezvoltată. 

 
Info Sejur: 

▪ Destinaţie: Abu Dhabi 

▪ Durata sejur: 4 zile  

▪ Tarif de la: 468 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane.  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  

 

Top Obiective turistice din Abu Dhabi: 

 

• Natură şi Peisaje: Deșertul Arabiei 

 

• Artă şi arhitectură: Ferrari World 

 

• Experienţe şi Distracţii: Vizită la Old Souk, Bazarul de condimente, Bazarul de parfumuri, 

Bazarul cu haine, Dubai Maritim City, Dubai Heritage & Diving Village, Ferrari World, Desert 

safari 

 

Ziua 1:  Bucureşti – Istanbul  

Plecare de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă cu compania Pegasus, zbor PC 364 (11:10 / 13:40) 

spre Istanbul, de unde se va zbura spre Abu Dhabi cu compania Pegasus, zbor PC 406 (21:30 / 03:00). 

Cazare la Hotel PEARL ROTANA CAPITAL CENTRE 4*. 

 

Ziua 2:  Istanbul – Abu Dhabi 

Sosire la Abu Dhabi la ora 03:00, unde după formalitățile vamale veți merge la hotel pentru cazare. Mic 

dejun. Zi dedicată explorării oraşului Abu Dhabi când veți putea vizita orașul vechi și vestitele bazaruri, 

Old Souk (Bazarul de aur), unde sunt expuse mii de bijuterii, printre care și cel mai mare inel de aur din 

lume, atestat în Cartea Recordurilor, Bazarul de condimente, Bazarul de parfumuri și Bazarul cu haine și 

alte lucruri, de unde veți putea cumpăra produse la prețuri foarte bune. Apoi puteți să vă îndreptați spre 

portul Dubai Maritim City, unde vi se va dezvălui o cu totul altă lume, rămasă parcă suspendată într-un 

timp de demult, deși zona a fost recondiționată și chiar pe alocuri reconstruită. Este vorba despre Dubai 

http://www.daltravel.ro/
http://www.ferrariworldabudhabi.com/
http://www.ferrariworldabudhabi.com/
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Heritage & Diving Village. Cazare la Hotel PEARL ROTANA CAPITAL CENTRE 4*. 

 

Ziua 3:  Abu Dhabi  

Mic dejun. În această zi veți putea vizita Ferrari World, cel mai mare parc de distracții tematic de 

interior din lume și singurul realizat vreodată de Ferrari. Hala în care este situat parcul este construită 

sub forma unui logo imens Ferrari cu 22 de atracții, dar și magazine și zone de luat masa. Vi se va arăta 

la o scală uriașă cum funcționează motorul unui Ferrari, vă veți putea plimba în interiorul lui, puteți testa 

mașini, face tot felul de simulări, participa la Coasterul Ferrari, cel mai rapid Roller Coaster din lume, 

atingând 240 km/oră sau vă veți putea plimba printr-o machetă la scară mică a Italiei. Altă variantă de 

petrecere a timpului poate fi un safari în deșert, foarte renumit pentru aventura sa unică, emoție și 

divertisment. Cazare la Hotel PEARL ROTANA CAPITAL CENTRE 4*.  

 

Ziua 4:  Abu Dhabi – Istanbul – București  

Mic dejun. Plecare spre Istanbul cu zborul companiei Pegasus, zbor PC 407 (04:05 / 08:05), de unde se 

va zbura spre Bucureşti cu zbor PC 363 (16:35 / 17:00). 

                
 

TARIFUL INCLUDE: 

- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Istanbul – Abu Dhabi și Abu Dhabi – Istanbul – Bucureşti cu 

compania Pegasus Airlines 

- taxele de aeroport 

- un bagaj de cală / persoană 

- 4 nopţi de cazare cu mic dejun la hotel de 4*  

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- transfer privat aeroport – hotel – aeroport: aprox. 35 euro / persoană 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de 

partenerul local 

• Deșert safari: aprox. 30 eur / pers. 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei cu 2 pagini libere pentru aplicarea vizelor 

- nu se acceptă paşaport temporar 

- 1 fotografie color 4х6 cm pe fundal deschis, tip pașaport 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

-  pentru efectuarea rezervării este necesară plata unui avans min. de 50% din tarif  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 14 zile înainte de data plecării 

- Oferta zilei este valabilă în ziua respectiva in limita disponibilitatii locurilor în momentul rezervării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte  

 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

http://www.daltravel.ro/
http://www.ferrariworldabudhabi.com/
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- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 

a-i permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu trei ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare 

respectă standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei 

se rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din 

raţiuni de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, pandemii, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste 

cazuri agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare 

pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 

numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un 

adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să 

aibă certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme 

de deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 

http://www.daltravel.ro/

