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Dubaj, Oman, Katar in Abu Dhabi (9 dni) 
 
 
1. dan (15.02.2020): ZAGREB (HRVAŠKA) – DUBAJ (ZAE) 
Okoli 10. ure zjutraj se boste z organiziranim prevozom odpravili na letališče v Zagreb, 
kjer vas čaka direkten let do vročega Dubaja (približno 5,5h). Na letališču vas bo 
pričakal avtobus in vas odpeljal v pristanišče, kjer se boste v poznih večernih urah 
vkrcali na ladjo Costa Diadema.      
 
 
2. dan (16.02.2020): DUBAJ (ZAE)  

Dubaj je del Združenih arabskih emiratov in se nahaja na arabskem 
polotoku, na jugu perzijskega zaliva. Čeprav se je razvoj mesta začel z 
odkritjem nafte, je današnji Dubaj prestolnica turizma, kot tudi 
svetovnih poslovnih in finančnih dogodkov. Zgolj v Dubaju se nahaja 
več kot 70 nakupovalnih centrov, med njimi tudi nekaj izmed 
največjih na svetu. Poleg modernih nakupovalnih centrov, hotelov in 
atraktivnih stolpnic ponuja Dubaj tudi tradicionalne tržnice (suk), kjer 
lahko barantate za številne izdelke in spominke. Dubaj je znan tudi 
kot mesto zlata, saj se na tržnici zlata nahaja kar 250 tovrstnih 

trgovinic. Mesto zagotovo pritegne pozornost s svojo zanimivo arhitekturo, saj je tu zgrajenih nekaj najbolj 
prepoznavnih zgradb na svetu, šejk Mohammed bin Rashid Al Maktum pa ima na zalogi še veliko idej in projektov. Med 
številnimi nebotičniki zagotovo izstopajo Burj Khalifa, ki je s svojimi 828 m višine trenutno najvišja zgradba na svetu, 
luksuzni hotel Burj Al Arab ter umetno narejena otočja v obliki palme in sveta. 
Ladja iz Dubaja odpluje ob 13:30, zato lahko dopoldan izkoristite za samostojne oglede ali organiziran ogled 
nebotičnika Burj Khalifa. Ladja se bo v Dubaj ponovno vrnila zadnji dan križarjenja, ko se bomo odpravili na skupni izlet 
po mestu. 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
3. dan (17.02.2020): MUŠKAT (OMAN) 

Ob 8:30 bomo pripluli v Muškat. Muškat je glavno mesto sultanata Oman. Gre za 
pomembno mesto, ki je bilo pod vladavino različnih lokalnih plemen, kot tudi 
Perzijcev in celo Portugalcev. Od leta 1970, ko je prestol prevzel sultan Qaboos 
bin Said, je mesto doživelo razcvet in hitro modernizacijo ter postalo pomembno 
ekonomsko področje. Ob pogledu na mesto prevladujejo tipične bele hiše, v 
ozadju pa dominira gorovje Al Hajar. Med najpomembnejše mestne znamenitosti 
sodijo mogočne mošeje - Sultan Qaboos 
Grand Mosque, Ruwi Mosque in Zawawi 
Mosque. V Muškatu se nahaja kar nekaj 

zanimivih muzejev in razstavišč. Zanimiv predel za obiskovalce je vsekakor stari 
del Muškata in tudi stara palača. Glavno nakupovalno področje je Al Qurum, 
medtem, ko so nakupovalni centri razpršeni po vsem mestu. Oman bomo zapustili 
ob 22. uri.  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo 
približno mesec dni pred odhodom. 
 
4. dan (18.02.2020): DAN PLOVBE 
Idealen dan, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. Ladja bo na dan plovbe priredila še več 
različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko osvojite kakšen nov plesni korak, obiščite ladijske 
brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem spa-ju, uživate v večernih predstavah v gledališču ali drugih prireditvah. 
Na ladji vam je vedno na voljo tudi brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov ter brisač. 
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5. dan (19.02.2020): DOHA (KATAR) 
V Katar bomo pripluli ob 9. uri. Doha je glavno mesto arabske države 
Katar, ki se je izpod angleškega protektorata osamosvojila leta 1971. Tu 
kraljujejo mogočni nebotičniki, nakupovalna središča, nahajališča nafte 
in plina, s katerim so poslovneži ustvarili pravo bogastvo. Med največje 
znamenitosti v Dohi spada tradicionalna stara tržnica oziroma bazar 
»Souk Wakif«, kjer na tipičnih arabskih uličicah in v trgovinicah 
najdemo prav vse, od oblačil, zlata, začimb in celo vseh mogočih živali, 
tudi sokolov. Sokole imajo Katarci za plemenite živali in predstavljajo 
neke vrste statusni simbol. Obvezen je ogled Muzeja islamske 

umetnosti (MIA), katerega obokano dvorišče je pravo umetniško delo in od koder se razlega čudovit razgled na West 
Bay, predel Dohe, kjer kraljujejo slavne stolpnice. Zanimiv je tudi muzej Msheireb, ki prikazuje zgodovino in razvoj 
Dohe ter Katarja na splošno. Al Corniche je prijetno sprehajališče ob obali, ki ponuja čudovite poglede na znamenitosti 
Dohe in kjer začutite pravi utrip mesta. Predel Aspire je športno mesto znotraj Dohe. Tam stoji eden večjih in 
najstarejših stadionov, ki bo gostil tudi tekme svetovnega nogometnega prvenstva leta 2020. »Villagio Mall« je 
nakupovalno središče, ki še posebej izstopa. V njem se namreč poleg neštetih trgovin in restavracij nahajata tudi 
lunapark ter drsališče, ki je hkrati tudi hokejsko igrišče. Villagio Mall je zgrajen v stilu Benetk, s kanali po katerih se 
lahko popeljete s pravo beneško gondolo, trgovine pa spominjajo na beneške hiše. Po ogledu mestnih znamenitosti, 
se lahko odpravite na peščeno plažo ali pa s tipično ladjico »dhow« odplujete po zalivu. Lahko igrate golf in si privoščite 
vožnjo s štirikolesniki po sipinah ali celo smučanje po sipinah. Ladja bo izplula ob 20. uri.  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 
6. dan (20.02.2020): ABU DHABI (ZAE) 

V glavnem mestu ZAE se bomo zasidrali ob 11. uri. Abu Dhabi ima več kot 
milijon prebivalcev in je moderno mesto s poslovnimi stavbami in 
nakupovalnimi centri, ki je bilo zgrajeno po odkritju nafte leta 1958. Trdnjava 
Oasr-al-Husn iz 19. stoletja, velika mošeja, naftni muzej, univerza (1974) in 
mednarodno letališče so najpomembnejše zgradbe v mestu. Brez dvoma boste 
ostrmeli ob pogledu na mogočno belo mošejo sredi Abu Dhabija. Velja za 
drugo največjo mošejo na svetu in je pravi arhitekturni biser. Ime je dobila po 
šejku Zayedu, prvemu predsedniku Združenih arabskih emiratov. Šejk Zayed 
bin Sultan Al Nahyan je z njo hotel povezati pripadnike različnih ver in s tem 
ustvariti med njimi nekakšno harmonijo. Mogočna belina, ki jo krasi nešteto 
poldragih kamnov, več kot 1000 stebrov, 82 marmornih kupol, največja ročno 
tkana preproga na svetu, največji lestenec na svetu, kristal in zlato vas bo 
zagotovo prevzela. Ogled vsekakor priporočamo!  
Za ogled mesta bomo imeli na voljo 2 dni, saj ladja odpluje šele naslednji dan 
ob polnoči. 
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo 
približno mesec dni pred odhodom.  
 

7. dan (21.02.2020): ABU DHABI (ZAE) 
Ladja bo še ves dan zasidrana v pristanišču, tako da se lahko odpravite na 
samostojno raziskovanje mesta ali na katerega izmed ponujenih fakultativnih 
izletov. 
Abu Dhabi bomo zapustili opolnoči in odpluli proti Dubaju.  
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo 
približno mesec dni pred odhodom. 
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8. dan (22.02.2020): DUBAJ (ZAE) 

 
Po izkrcanju z ladje se bomo odpravili na nekajurni panoramski izlet po 
slikovitem Dubaju. Ogledali si bomo najbolj glamurozen hotel na svetu 
Burj Al Arab, mošejo Jumeirah in trdnjavo Al Fahidi, v kateri je danes 
muzej mesta Dubaj (zunanji ogledi). Občudovali bomo mogočne stolpnice 
ter znamenite palače, pot pa nas bo vodila tudi do čudovitega resorta 
Atlantis, kjer se nahaja najbolj znan umetni otok v obliki Palme – Palm 
Jumeirah. Nazadnje se bomo vkrcali v tradicionalne lesene čolne in 
obiskali še tipično arabsko tržnico (suk) z zlatom in začimbami. Po 
končanem izletu se bomo odpeljali do hotela v centru Dubaja, kjer bomo 

tudi prenočili. Popoldan prosto za samostojno raziskovanje Dubaja. 
 
9. dan (23.02.2020): DUBAJ (ZAE) – BENETKE (ITALIJA) - SLOVENIJA 
V zgodnjih jutranjih urah nas bo avtobus odpeljal na letališče, kjer se bomo vkrcali na letalo do Benetk, kamor 
predvidoma prispemo ob 13:20. Z letališča se bomo z organiziranim prevozom vrnili v Slovenijo. Zaključek potovanja. 
 
 
 

Let z letalsko družbo Flydubai vključuje (odhodni let): 
- 1 kos oddane prtljage max. teže 20 kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 7 kg (max. dimenzije 56x45x25 cm)  
- dodatno 1 kos osebne prtljage (torbica, manjši nahrbtnik, prenosnik). 
 
Let z letalsko družbo Emirates vključuje (povratni let): 
- 1 kos oddane prtljage max. teže 30 kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 7 kg (max. dimenzije 56x45x25 cm)  
- dodatno 1 kos osebne prtljage (torbica, manjši nahrbtnik, prenosnik). 
 
Obvezna dokumentacija: 
- potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po prihodu nazaj 
 
Priporočena dokumentacija: 
- Zavarovanje z asistenco v tujini, s kritjem vsaj 30.000 € na potnika 
 
Valute: 
- ZAE – Dirham Združenih arabskih emiratov AED (1 € = 4,07 AED) 
- Oman – Omanski Rial - OMR (1 € = cca. 0,43 OMR) 
- Katar – Katarski rial QAR (1 € = cca. 4,04 QAR) 
 

Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (05.08.2019) ter se lahko kadarkoli brez predhodne najave spremenijo. 

Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico do sprememb v urniku in storitvah.  


