
   EXPO 2021 DUBAI 
   ТУРИСТИЧНІ ПАКЕТИ



I 

ТНІ WORLD'S 
GREATEST SHOW 
01 ЖОВТНЯ 2021 - 31 БЕРЕЗНЯ 2022 

О Предлагаем посмотреть 



ПЕРШЕ 192 1 КРАЇНА, 

  СВІТОВЕ EXPO КРАЇНИ 1 ПАВІЛЬЙОН 

ЗАПИШИСЬ НА УЧАСТЬ В ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ
СВІТОВОМУ EXPO EXPO 

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ 

EXPO 2021 DUBAI
182 
ДНІ 

ДЛЯ СТВРЕННЯ 

МАЙБУТНЬОГО



 

 

 

 

ВАС ОЧІКУЄ СВІТ ВРАЖЕНЬ...
 

 

Відкрийте для себе революційні, 

інноваційні технології для майбутнього 

людства. 

 

 

 

 

 

 

Подивіться виступи світових зірок наживо 

під найбільшим в світі проекційним 

куполом з оглядовим кутом в 360 градусів, 

захопіться чарівними щоденними 

парадами, піротехнічними шоу та іншими 

виставами світового рівня. 

Відвідайте 192 вражаючих павільйони, 

кожен з яких прославляє своє культурне 

різноманіття, надихає на роздуми в 

захоплюючій атмосфері.  

 

Ви відправитесь в гастрономічний тур, що 

включає в себе автентичні страви з усіх 

куточків планети, вражаючі кулінарні 

шедеври, приготовлені найвідомішими 

кухарями світу, а також революційні 

інновації в приготуванні іжі роботами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         ОСНОВНА  ІНФОРМАЦІЯ 
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ПРОГРАМА ТУРУ

 

 

ДЕНЬ 1 

Прибуття в Міжнародний 

Аеропорт Дубай (DXB) 

Зустріч в аеропорту  

Груповий трансфер в готель 

 

ДЕНЬ 2 

Сніданок в готелі (включений 

у вартість пакету) 

Екскурсія - Старий Дубай 

(групова з російськомовним 

гідом)  

Тривалість - 6-7 годин 

 

ДЕНЬ 3 

Сніданок в готелі (включений 

у вартість пакету) 

Expo центр 2020 - цілий день 

(вхідні квитки включені) 

 
ДЕНЬ 4 

Сніданок в готелі (включений 

у вартість пакету) 

Вільний день 

ДЕНЬ 5 

Сніданок в готелі (включений 

у вартість пакету) 

Груповий трансфер в 

Міжнародний Аеропорт 

Дубай (DXB) 

Виїзд

 

 

 

 



 

THREE-STAR HOTEL 

CITYMAX AL BARS HA, DUBAI 
★★★ 

Готель Citymax Hotel, зручно розташований в районі Al Barsha, в 22 

хвилинах їзди від Міжнародного аеропорту Дубай і менш ніж в 30 
хвилинах від виставки Expo 2021. Готель також розташований в 

двох кроках від метро та торгового центру Mall of The Emirates, де 

гості можуть відправитись на шопінг світового класу, перекусити в 

популярному кафе або ресторані та навіть взяти уроки катання на 

лижах в критому гірськолижному павільйоні. 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• 120 сучасних номерів 

• Континентальний сніданок 

• Безкоштовний  Wi-Fi в кімнатах та холлі готелю 

• 24 години стійка реєстрації 

• Щоденне прибирання номерів 

• Басейн на даху та тераса з шезлонгами 

• 24 години спортзал 

• Доступно харчування в барі біля бассейну, кафе та спорт-барі. 

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! 

Номери в Citymax Al Barsha предоставляються при наявності, 

та можуть бути замінені іншим готелем тієї самої категорії з 

аналогічними параметрами на базі сніданків. 



 

 

 

FOUR-STAR HOTEL 

METROPOLITAN HOTEL DUBAI 
★★★★ 

Цей яскравий та стильний готель відкрився в 2016 році та 

розташований в одному з найпопулярніших місць Дубаю поруч з 

Sheik Zayed Road, що робить його ідеальним місцем для гостей, що 

шукають сучасний комфорт в самому центрі міста. Готель поєднує в 

собі найкраще в сучасній гостинності Близького Сходу з 

елегантним дизайном в стилі бутік та великою кількістю сучасних 

зручностей, які задовольняють найвибагливіших мандрівників.  

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• 302 стильних номери з розкішними зручностями, 42-дюймовим 

телевізором з плоским екраном та безкоштовним Wi-Fi 

• 24 години стійка реєстрації 

• Повністю укомплектований міні бар та набори для приготування 

кави та чаю 

• П’ять ресторанів та бар в приміщенні та на свіжому повітрі 

• Басейн на даху, фітнес та СПА 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! 

• Номери в Metropolitan hotel Dubai предоставляються при 

наявності, та можуть бути замінені іншим готелем тієї самої 

категорії з аналогічними параметрами на базі сніданків.



 

 

 

FIVE-STAR HOTEL 

ELITE BYBLOS HOTEL, DUBAI 
★★★★★ 

Ласкаво просимо в світі розкоші Elite Byblos, в унікальному 

п’ятизірковому готелі в самому центрі Дубаю. Готель 

розташований в центрі міста, неподалік від торгового центру  Mall 

of the Emirates та від станції метро та зупинок громадського 

транспорту. Гостей очікує теплий прийом, та незабутні враження. 

Готель пишається своєю гостинністю, яка перевершує будь-які 

очікування.  

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• 337 просторих номерів, в кожному присутній розкішний 

гостинний куточок з телевізором, медіацентр, мінібар, набір для 

приготування кави та чаю та мобільний блок управління 

освітленням. 

• Безкоштовний високошвидкісний Wi-Fi на всій території готелю 

• 24 години стійка реєстрації та обслуговування номерів 

• 4 ресторани та бари світового рівня, а також бар на терасі біля 

басейну, звідки відкривається фантастичний краєвид на місто. 

• Басейн на даху, фітнес, СПА, салон краси та ігрова зона для дітей 

• ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! 

• Номери в Elite Byblos hotel Dubai предоставляються при 

наявності, та можуть бути замінені іншим готелем тієї самої 

категорії з аналогічними параметрами на базі сніданків. 



 

 

Індивідуальні 

екскурсії  ---------  

 

 

 

 ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Індивідуальні трансфери  ------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Індивідуальні трансфери з/в аеропорт (в одну 

сторону) 

 (можуть включати такі категорії як седан, 

мінівен, мікроавтобус та автобуси в 

залежності від кількості пасажирів) 

Індивідуальні трансфери Expo 2020 (в обидві 

сторони) 

(можуть включати такі категорії як седан, 

мінівен, мікроавтобус та автобуси в 

залежності від кількості пасажирів) 

Індивидуальна екскурсія - Старий Дубай 

Відчуйте ексклюзивний сервіс з 

персональним гідом. В екскурсію включений 

російськомовний гід та індивідуальна 

машина. Можливі категорії машин: седан, 

мінівен, мікроавтобус та автобуси в 

залежності від кількості пасажирів.

 

або 
EXPO 
2020 
DUBAI 
UAE 



 

 

ЩО 

ВКЛЮЧЕНО? 

 

 Пішохідна екскурсія старовинними 

районами Дубаю 

 

 Відвідування Дубайського музею 
 

 Традиційна поїздка на Абре (водне 

таксі), що перетинає  Дубайську затоку. 

ЕКСКУРСІЇ 

ОГЛЯДОВА ЕКСКУРСІЯ СТАРИМ ДУБАЄМ 
Високі хмарочоси протягом багатьох років здіймались з пісків в місті, що надто стрімко розвивається, та не варто забувати про яскравий спадок та 

золоті традиції. Знаменита екскурсія старим Дубаєм запрошує гостей в популярну частину міста, відкриваючи його культурний спадок, що чудово 

зберігся. В поєднанні з  сучасною EXPO, така екскурсія залишить туристам яскраві спогади на довгий час. 

Російськомовний гід Тривалість 4-5 годин,  початок зранку. Екскурсія доступна по понеділкам, середам та суботам 
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Opportunity Pavilion 

The Opportunity Pavilion проведе відвідувачів 

дорогою самопізнання та пробудження, 

демонструючи здатність кожного змінити світ 

майбутнього на краще.  

Terra - the Sustainability Pavilion 

Пройдіть під густим лісом, де нібито коріння 

дерев спілкуються один з одним,  відкрийте для 

себе інноваційні сучасні проєкти та дізнайтесь, 

як, не дивлячись на безглуздя людського 

споживання, нам ще не пізно врятувати планету. 

Mobility Pavilion 

Пориньте з минулого в майбутнє крізь 

сучасність, від стародавніх досліджень до 

штучного інтелекту.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПО - ЭКСКУРСІЯ 
Виставка Expo 2021 стане одним з наймасштабніших подій в новітній історії, площа виставкового центру складає понад 4,3 кв. км! Вибір найцікавіших 

павільйонів та заходів буде досить складним завданням, особливо в один день. Ось для чого ми пропонуємо екскурсію - Особливоссті Expo, гості не 

лише отримають повний огляд, але й привілейований доступ до тематичних павільйонів. 

Екскурсія включає пріоритетний доступ до 3 основних павільйонів, 
192 павільйони та інші послуги для дослідження  



 

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ 

 

 

Англомовний водій щоденно Тривалість 6-7 годин (час виїзду -  після обіду ) Доступно щоденно 

 

Захоплива подорож по дюнам пустелі.  

Можливість зробити фото, покататись на верблюді. 

САФАРІ ПО ПУСТЕЛІ 
З ВЕЧЕРЕЮ 
Жодна подорож на Ближній Схід не 

буде повноцінною, якщо не відвідати 

сафарі по пустелі. Поєднання 

справжнього арабського культурного 

спадку з захоплюючими подорожами 

пустелею – це без сумніву незабутній 

досвід, який можна отримати в Дубаї.  

  

Що буде на 
Сафарі? 

►
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Розкішна вечеря з барбекю  в            Розважальна програма з живою 

   справжньому бедуїнському таборі           музикою і танцем живота  
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Тривалість 6-7 годинн (час виїзду - після обіду ) Доступно щоденно 

^  

ЕТНОГРАФІЧНЕ САФАРІ 
Етнографічне сафарі, що отримало найбільшу кількість нагород в Дубаї, пропонує унікальні враження, які 

переносять своїх гостей в минуле, в пригоди 1950-х років в пустелі. Сафарі включає захопливу подорож дикою 

природою, яку веде професійний гід, що спеціалізується на охороні природи, на автомобілі Land Rover 1950-х 

років, що робить екскурсію дійсно унікальною. 

                                          

Що буде на 
сафарі ? 

►
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Прибуття в справжній 

бедуїнський табір, сповнений 

традиційними розвагами 

                Меню из 5-ти страв               Гра на барабанах и йола 
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Російськомовний гід  Тривалість екскурсії 7-8 годин. Початок зранку 

Що 

включає 

екскурсія? 

► 

Доступно по вівторках, четвергах та неділях 

      Прогулянка по вражаючому 

торговому центру Dubai Mall - 

одному з найбільших в світі 

      Ви відвідаєте найбільший 

окремий акваріум в світі - 

Дубайський акваріум та підводний 

зоопарк 

      Найвища точка тура The Top - Burj 

Khalifa”, в найвищій будівлі світу 

ЭКСКУРСІЯ СУЧАСНИЙ ДУБАЙ 

Найбільші, найвишуканіші визначні місця, що зробили Дубай сучасним чудом. Цей екскурсійний тур не тільки відкриє гостям всесвітньо відомі 

локації Дубаю, а й запропонує відчути смак сучасного стилю життя в найяскравіших районах Дубаю.   

 
 

Відаємо район Дубай Маріна (Прогулянка набережною)                                                     Фотостоп у отеля Атлантис,          Захоплюючиий шопінг на Souk 

 Що розташований на острові Пальм             Madinat Jumeirah 
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 Тривалість 7-8 годин. Початок зранку Екскурсія доступна по вівторкам та суботам 

ЕКСКУРСІЙНИЙ ТУР ПО АБУ-ДАБІ 

Столиця ОАЕ, потужний виробник нафти, володіє багатою культурною історією. Ми дослідимо неперевершені визначні місця, шо не перестають чарувати гостей 

столиці. 

Російськомовний гід  

Що 

включає 

екскурсія? 
►

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

              



 

 

 

Порядок та умови бронювання 

• Період дії: 01 ЖОВТНЯ 2021 - 31 БЕРЕЗНЯ 2022 

• Мінімальна кількість осіб, що подорожують разом - 2. 

• Максимальна кількість номерів за 1 заїзд - 9 

• Ціни дійсні на приліт / виліт з / в Міжнародного аеропорту Дубай (DXB). 

• Розміщення в зазначених готелях, або в готелях тієї самої категорії, в стандартному номері з одним великим або двома окремими ліжками на базі 

сніданку. 

• Стандартний час заселення в готель 15:00 / Стандартний час виселення з готелю 12:00. 

• Програма може бути змінена в залежності від  дня тижня. 

• Бронювання може бути анульовано без штрафу за 45 днів до заїзду. У випадку ануляції менш ніж  за 45 днів - штраф 100%. 

 

 

 

 



 

 

 


