
Apvienotie Arābu 
Emirāti 

 
 
 

Apvienotie Arābu Emirāti ir valsts, kuras arhitektūras projektus sauc par astoto pasaules 
brīnumu, un vienreiz mūžā tie ir noteikti jāredz! Dubaija ir pārvērtusies par greznu mūsdienu 

megapoli, tomēr tā joprojām godbijīgi saglabā senās arābu pasaules tradīcijas, 
un tieši tas izraisa apbrīnu! 

 

1.Diena, Lidojums. 
Lidojums. 
 

2.Diena, Atpūta 

Ierašanās Dubaijas lidostā, vīzu kontrole un transfērs uz viesnīcu Metropolitan 
Palace Dubai 5*. Iekārtošanās numuriņos ap 5.00 no rīta un atpūta. Brokastis 
viesnīcā.  
Atpūta viesnīcā visas dienas garumā pēc pārlidojuma. Vakariņas 
viesnīcā . 

3.Diena, Dubaijas pilsētas apskate 

Brokastis viesnīcā. Dubaijas pilsētas ekskursija (iekļauts cenā). 
Ekskursija sākumā apmeklēsim Dubaijas muzeju, kas agrāk bija 
nozīmīgs tirdzniecības komplekss. Ekskursijas turpinājumā 
dosimies izbraukumā ar ūdens taksometriem ‘’ABRA’’ , lai 
apskatītu garšvielu un zelta tirdziņu. Neliela apstāšanās pie Jumeirah mošejas, pēc tam 
turpināsim ceļu gar neaizmirstamo Jumeirah pludmali, kura ir viena no greznākajām visā 
Dubaijā. Apstāšanās pie pasaules slavenās viesnīcas Burj Al Ara 7*, kā arī redzēsim slaveno ‘’The Palm 
Jumeirah’’ – salu palmas formā. Ekskursijas nobeigumā apskatīsim Šeiha Zayed ceļu, uz kura atrodas 
tikai debesskrāpji, redzēsim pasaules augstāko virsotni ‘’Burj Khalifa’’. Atgriešanās un vakariņas 
viesnīcā. 
 

4.Diena, Abu Dhabi apskate.  

Brokastis viesnīcā. Abu Dhabi pilsētas apskate (iekļauts cenā). Šīs ekskursijas 
laikā Jūs iepazīsieties ar Dubaijas skaistāko pilsētu Abu Dhabi(tā arī AAE 
galvaspilsēta) Brauciena laikā no Dubaijas mēs redzēsim Jebel Ali ostu , kas ir 
lielākā mākslīgi izveidotā osta pasaulē. Apmeklēsim lielāko mošeju valstī ‘’Grand 
Sheikh Zayed Mosque’’, apstāsimies, lai apskatītu paklāju tirdziņu. Pēc tam 
dosimies uz Abu – Dhabi seno ciematiņu, kur būs iespējams izbaudīt cilvēku 
ikdienas gaitas. Ekskursijas turpinājumā apmeklēsim Abu Dhabi Corniche (garš 
ceļš ~6km, kas stiepjas no vienas viesnīcas uz otru, uz šī ceļa/mola ir iekārtotas pludmales, dārzi utt.) 
mols, no kura paveras aizraujošs skats uz jūru un pilsētas ainavu. Ekskursijas noslēgumā apmeklēsim 
vietējo amatniecības tirdziņu un nelielu apskati ap šeiha pili. Atgriešanās un vakariņas viesnīcā.  
  



 
 

5.Diena, Brīva diena individuālai Dubaijas apskatei. 
Iespējams doties iepirkties un pabaudīt Dubaijas atmosfēru. 
6.Diena, Sharjan/Ajman apskate 

Brokastis viesnīcā.Check out no Metropolitan viesnīcas un došanās uz ekskursiju 
uz Sharjah/Ajman pilsētu (iekļauts cenā). Dosimies apskatīt Sharjah zelta tirgu, tas 
ir unikāls ar tā arhitektūru. Turpinājumā apskatīsim Faisal karaļa mošeju un mazos 
Emirātus –Ajman pilsētu, muzeja apmeklējums, kurā būs iespējams apskatīt retus 
izrakumus, artefaktus, kas ir palicis mantojumā no šī reģiona agrākiem laikiem, pirms Emirātos tika 
atrasta nafta. Atgriezīsimies Sharjah pilsētā, kur Jums būs brīvais laiks, lai iepirktos kādā no 200 
veikaliņiem – būs iespējams apskatīt kā top sarežģītas mozaīkas. Check in viesnīcā Ajman Kempinski 
5*. Vakariņas un nakts viesnīcā. 
 

7.Diena, Brīvais laiks.   

Brokastis viesnīcā. Diena veltīta atpūtai, pilsētas apskatei, pludmalei.... Vakariņas un nakts viesnīcā.  
 

8.Diena, Brīvais laiks. 
Brokastis viesnīcā. Diena veltīta atpūtai, pilsētas apskatei, pludmalei.... Vakariņas un nakts viesnīcā.  
 

9.Diena, vakara izbrauciens ar kuģīti Dubaijas līcī.  

Brokastis. Brīvais laiks. Līdz plkst. 17:00 uz grupu būs 1 divvietīgais numuriņš. 17:30 
došanās uz Dhow kruīza vakariņām (iekļauts cenā). Šīs būs vienas 
romantiskākajām vakariņām. Šī kruīza laikā būs iespējams vērot veco un jauno 
Dubaiju un baudīt Arābu piedzīvojumu garu. Vērosim Dubaijas līci, jahtu piestātni, 
Pasaules Tirdzniecības centru, Nacionālo Banku un senos ciematus. Vakariņu laikā 

tiks pasniegts grillēts ēdiens, jūras veltes, salāti, augļi, utt...Pēc tam transfērs uz lidostu.  
 

10.Diena, Lidojums   

Lidojums. 
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