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1 Gün

Dubai havalimanı varış: 05:45 (FZ758)
Terminal: 2

Otele tahmini varış: 8:30/9:00 (rötar yoksa)

Değerli misafirlerimizi hDeğerli misafirlerimizi havalimaninda karşılıyoruz ve sizi otelimize kah-
valtı için şoförumuz ile gönderiyoruz. Valizlerimizi Dubai panoramik 
şehir turundan sonra odalarimiz hazır olunca otobüsten indiriyoruz.

PANORAMİK DUBAİ EMİRLİĞİ TURU
Otobüs otelden hareket saati 10:30
Rehberlerimiz sizi otelden alıyor 

Önce Dünyanın en büyük insan inşası  Dubai marinanin Marina walks 
olarak bilinen en çok fotoğraflanan bölümünde  Dubainin  90 derecelik 
açiyla en kıvrımlı binası olan Cayan gökdeleni  ve diğer gökdelenleri  

fotoğraflamak için mola veriyoruz.
PALM JUMEİRAH & POİNTE& ATLANTİS HOTEL

AArap körfezi denizinin milyonlarca küp kum ve taş ile doldurularak 16 
yapraklı palmiye ağacı şeklinde inşaa edilen insan yapımı adanın 

pointe olarak bilinen en uç noktasından adayı hilal şeklinde çevreleyen 
dalga kıran üzerine Atlantis mitinden esinlenilerek inşaa edilmiş ilk yapı 
olan meşhur Atlantis oteli fotoğraflayip körfezin sularına arzu eden 
misafirlerimiz bir kaç dakikalığına da olsa dokunma fırsatına sahip 

olacak. Misafirlerimiz bu turda otobüsten şeyhin kendi için inşaa ettird-
iği yapay adayıiği yapay adayı , sadece  palmiye adasi sakinlerine ,turistlerine hizmet 
eden raylı sistemi ve ein Dubai olarak bilinen dünyanın en büyük 

dönme dolabınıda görecek. 
MEDİNAT SOUK JUMEİRAH 

Geleneksel mimarinin modern mimariye uyarlandığı  kanalların , lüx 
otel, restaurant ve  dükkanların olduğu küçük bir kasabayi andıran me-
dinat souk jumeirah 'ta serbest zaman ve Dubaiyi dünyaya tanıtan en 
lüx otellerden Burj Al Arabi en güzel noktadan fotoğraflayacağiz.

Otele dönüş check in için.



14:15 
Akşam turu ve akşam yemeği

16:30
18:00 Siraj akşam yemeği

Çağdaş bir dokunuşla otantik emirati mutfağı sunan Dubai'deki en iyi 
restaurantlardan olan Siraj'da akşam yemeği.

19:30 DU19:30 DUBAİ MALL&  BURJ KHALİFA & SES SU VE IŞIK GOSTERİSİ
 Restaurantimiz dünyanın en yüksek gokdeleni olan Burj al Khalifanin 
rahatça izlenebileceği ,dışardan fotoğraflanacaği , ses su ve ışık göster-
isinin yapıldığı havuzun yakininda bulunan geleneksel mimari ile inşaa 

edilen Souk al Baharin içinde yer almaktadır.
Dünyanın en geniş alış veriş merkezinin içerisindeki akvaryumu dışar-
dan fotoğraflayip, yapay şelale, buz paten pisti ve dünyanın en lüx 
markalarinin olduğu moda caddesini serbest zamanda gezebilirsiniz. 
Dubai opera , Burj Khalifa  ,ses su ve ışık gösterisinin büyüleyici gü-
zelliğine dışardan  şahit olduktan sonra rehberimizin belirttiği noktada 

otele dönüş için buluşuyoruz.
22:00 otele dönüş.

Note : Misafirler otelden direkt Siraj restauranta geçiş yapacak ve toplanma yeri Günaydın 
restaurantin önündeki köprünün üzeri olacak 15 dk arayla. 

Note: Dubai mall de daha fazla kalmak isteyen misafirlerimiz otele kendi imkanlarıyla dönecektir. 
Programımızda Burj Khalifa 'ya çıkıs bileti yoktur ! Misafirlerimiz arzu ederlerse kendi biletlerini 

online satın alabilirler yada önceden ödeme yaparak onlar adına bilet satın alabiliriz.
Burj Khalifa 'ya 1. gün Dubai mall turundaki serbest zamanda önceden bilet satın alarak akşam 

çıkabilirler.

2 2 Gün

Otelden hareket: 08:30
Misafirlerimiz ile saat 8:30 otelden hareket ediyoruz. Türkiye Dubai ti-
caret odası yazılı levhanın önünde grup resmi alındıktan sonra fuar al-

anına geçeceğiz.
Dubai Saffari

15:00 fuar alanından 4x4 jeeplerimiz bizi fuar alanından çolde Safari 
turu için alacak.

Akşam yemeği: Kamp alanında açık büfe 
22:00 otele dönüş 



3. Gün

08:30 otelden Fuar alanına hareket. 
10:00 Abu Dhabi Ferrari World Turu

18:00 Abu Dhabi Ferrari World alanından Marina harboura 
doğru hareket
20:15 Dhow Cruise 

 Dubai marinada  Dubai marinada körfezin suları üzerinde geleneksel ahşap tekne 
(dhow) içerisinde marinadaki gökdelenlerin arasından müzik eşliğinde 
izliyoruz. Akşam yemeğimizi açık büfe olarak teknemizde açik büfe şek-

linde alacağız.
22:30 otele dönüş

4. Gün

ESKİ DUBAİ & ABRA &ALTİN VE BAHARAT ÇARŞISİ & GEVORA HOTEL 
LOUNGE& DUBAİ HAVALİMANI TERMİNAL 2

Saat 10:00 oSaat 10:00 otelden valizlerimizi ve passaportlarimizi alarak oto-
büsümuze biniyoruz. AL Fahidi bölgesi olarak bilinen eski Dubaiyi pan-
oramik olarak gördükten sonra  Burdubai deki abra (geleneksel ahşap 
tekne) istasyonundan Dubaiyi iki yakaya ayıran kanal Dubai üzerinden 
kısa süreliğine 'de olsa nostaljik bir an yaşayarak meşhur altın ve baha-

rat çarşısinin olduğu Deira bölgesine geçiyoruz
13:30 Gevora otele doğru hareket ediyoruz 

9 şubat 2018'de Dünya rekorlarlar kitabına dünyanın en yüksek oteli 
olarak geçen otelimizin en yüksek Dubai manzaralı lounge bölümünde 
dünyanın en meşhur caddelerinden Şeyh Zayed, dünyanın en yüksek 
binası Burj el Khalifa  ,Emirates kuleleri ve gökdelenlere karşı kahvem-
izi , çayımızi ikramlar eşliğinde yudumlayip kuş misali Dubai'ye tepeden 

bakıp modern çöle hoşçakal diyeceğiz.
16:00 havalimanına  doğru yola çıkıyoruz.

Size keyifli ve heyecan verici bir iş gezisi diliyoruz...

AUSSE TRAVEL


