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MSC WORLD EUROPA: ZAE, SAVDSKA ARABIJA in KATAR 
Dubaj, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Dammam, Doha 

 
 
1. dan (03.02.2023): LJUBLJANA (SLOVENIJA) – DUBAJ (ZAE)  

V zgodnjih jutranjih urah zbor na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Sledi prijava 
na let in let do Istanbula, nato pa let do naše končne destinacije, vročega 
Dubaja. Na letališču nas bo pričakal avtobus in nas odpeljal v hotel. Nočitev.  
 
 
PODATKI LETA: Turkish Airlines 
TK 1062 | 03FEB | Ljubljana – Istanbul | 09:40 – 13:50 
TK 760   | 03FEB | Istanbul – Dubaj       | 19:45 – 01:10* (04.02.2023) 

 
2. dan (04.02.2023): DUBAJ (ZAE) – VKLJUČEN IZLET 
Po zajtrku se bomo z avtobusom odpravili na nekajurni izlet po 

slikovitem Dubaju. 

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.  

Po končanem izletu nas bo avtobus odpeljal v pristanišče, kjer se bomo vkrcali na ladjo MSC World Europa in pričeli s 

križarjenjem. Ladja bo iz Dubaja odplula ob 23. uri.   

 
3. dan (05.02.2023): ABU DHABI (ZAE) – VKLJUČEN IZLET 

V glavnem mestu ZAE se bomo 

zasidrali ob 7. uri. Po zajtrku se bomo 

z avtobusom odpravili na celodnevni 

izlet po Abu Dhabi-ju, ki 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 
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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. Po končanem izletu sledi povratek na ladjo, ki bo izplula ob 

21. uri.  

 

4. dan (06.02.2023): SIR BANI YAS (ZAE) 

Sir Bani Yas je največji naravni otok v ZAE in nima 

prav nič skupnega s tehnološkim napredkom, ki 

vas bo očaral ob obisku bližnjega glavnega mesta 

ZAE, Abu Dhabi-ja. Tukaj vas čaka popolna 

sprostitev, vključno z okusnim brezplačnim  

žarom in osvežilnimi pijačami na plaži. Čakajo vas 

zabavne aktivnosti, kot so tenis, odbojka na plaži, 

veslanje ali snorklanje, ples in zabava ob morju. 

Poskrbljeno je tudi za najmlajše, na voljo je 

otroški kotiček in vodni park. Čaka vas torej 

zabaven dan na plaži. Tako na otoku Sir Bani Yas, 

kot tudi na otoku Dalma in šestih bližnjih otokih Discovery je zgrajen ogromen naravni rezervat za ogrožene živalske 

vrste z arabskega polotoka in afriškega kontinenta. Na otoku boste tako lahko znotraj zaščitenega območja opazovali 

redke živalske vrste, kot so žirafe, gepardi in flamingoti, ki tukaj svobodno živijo. Lahko se odpravite na jahanje s konji, 

ali na ogled otoka z jeepi. Ladja bo odplula ob 17. uri. 

 

5. dan (07.02.2023): DAN PLOVBE  
Ladja bo ves dan plula proti naslednji destinaciji. Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene 
ponudbe. 

 

 

6. dan (08.02.2023): DAMMAM (SAVDSKA ARABIJA)  

Ob 7. uri zjutraj se bomo zasidrali v Savdski Arabiji. Kraljevina 

Savdska Arabija je največja država na Arabskem polotoku in šteje 

približno 38 milijonov prebivalcev. Lahko jo imenujemo zibelka 

muslimanske vere in kulture, saj se tu nahajata dve sveti mošeji 

in najsvetejša kraja v Islamu, Meka in Medina. Savdska Arabija 

slovi tudi po bogatih nahajališčih nafte in nafta predstavlja kar 

75% prihodkov države. Do nedavnega je bila tako dežela skoraj 

nedostopna za »nemuslimane«, sedaj pa se počasi odpira tudi 

turistom iz »zahoda«. Z ladjo bomo pristali v miljonskem mestu 
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Dammam, ki leži ob Perzijskem zalivu. Gre za moderno metropolo in peto najbolj naseljeno mesto v Savdski Arabiji. 

Dammam slovi po bujnih zelenih parkih, peščenih plažah in lepo urejeni obalni promenadi (Al Khobar) z negovanimi 

vrtovi in »plesočimi« fontanami ter osupljivimi razgledi na zaliv.  Ob promenadi pa se nahaja tudi čudovit park kralja 

Fahda. Mesto se v zadnjem času razvija v smeri umetnosti in znanosti ter obiskovalcem ponuja ogled mnogih muzejev 

ter Centra za svetovno kulturo (Ihtra). Iz Dammama bomo odpluli ob 18. uri.  

Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 

 

7. dan (09.02.2023): DOHA (KATAR) 
V Katar bomo pripluli ob 7. 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 17. uri.  
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 

 

8. dan (10.02.2023): DUBAJ (ZAE) - VKLJUČEN IZLET 

Zadnji dan križarjenja se bo ladja vrnila v Dubaj, kjer bo ostala 

zasidrana do naslednjega dne. Dopoldan prosto za samostojno 

raziskovanje Dubaja. V zgodnjih popoldanskih urah se bomo skupaj 

odpravili do stolpnice Burj Khalifa, ki je visoka 829.8 m in s 124 

nadstropji velja za najvišjo stavbo na svetu. Z razgledne ploščadi si 

bomo ogledali 

osupljiv razgled na 

mesto in puščavo. 

Zgradba se nahaja v sklopu ogromnega nakupovalnega centra 

Dubai Mall, ki ponuja več kot 1200 različnih trgovin. Tu bo na voljo 

nekaj prostega časa za nakupe in ogled Dubajske fontane, ki je ena 

največjih na svetu. Od 18.00 dalje si lahko na vsake pol ure ogledate  

»ples vode in svetlobe«, kjer se posamezni sunki vode dvigujejo 

150 m visoko nad fontano. Po končanih ogledih in nakupovanju 

povratek na ladjo in še zadnja nočitev na ladji MSC WORLD 

EUROPA. 
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9. dan (11.02.2023): DUBAJ (ZAE) - VKLJUČEN IZLET 

Po zajtrku se bomo poslovili od ladje, ki nas je popeljala do čudovitih krajev, nas 

pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in zabavo v arabskem stilu. 

Dopoldan se bomo odpravili na plažo, kjer bo na voljo čas za sprostitev in 

kopanje.  

Okoli 14. ure sledi prevoz do hotela, kjer bomo tudi prenočili. Popoldan prosto 

za samostojne oglede ali fakultativne izlete. Seznam izletov bo na voljo približno 

mesec dni pred odhodom.  

 

10. dan (12.02.2023): DUBAJ (ZAE) – LJUBLJANA (SLOVENIJA) 

V zgodnjih jutranjih urah nas bo avtobus odpeljal na letališče, kjer se 

bomo vkrcali na letalo do Istanbula. Sledi prestop in let do Ljubljane. 

Zaključek potovanja. 

 
PODATKI LETA: Turkish Airlines 
TK   759  |  12FEB | Dubaj – Istanbul      | 10:10 – 14:00    
TK 1063  |  12FEB | Istanbul - Ljubljana | 18:40 – 19:00 
 
 

Let z letalsko družbo Turkish Airlines vključuje: 
- 1 kos oddane prtljage max. teže 30 kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 8 kg (max. dimenzije 55x40x23 cm)  
 
Obvezna dokumentacija: 
- potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po zaključku potovanja, 
- dokumentacija v zvezi s Covid-19 pravilnikom letalske družbe, ladjarja in uradnih institucij posamezne države 
(morebitni obrazci, morebitne mobilne aplikacije, morebitna nošnja obrazne maske, ipd.) 
- za vkrcanje na ladjo je potrebno predložiti: 

• potrdilo o polnem cepljenju, opravljenem vsaj 14 dni pred prihodom na ladjo, sprejeta so vsa cepiva, 
odobrena s strani WHO (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson) 

• negativno potrdilo RT-PCR testa, ki ni starejše od 72 ur 

Zgoraj opisana obvezna dokumentacija je skupek najpomembnejših pogojev za potovanje glede na trenutne 
informacije (10.08.2022). Pogoji za potovanje so informativne narave in se lahko brez predhodne najave spremenijo. 
Točni pogoji za potovanje bodo na voljo ob potovalnih dokumentih, oz. jih lahko preverite z našimi agenti. 
 
Trenutni pogoji, ukrepi in smernice za varno križarjenje so objavljeni na povezavi: https://bit.ly/ukrepi-msc  
 
Brezskrbna rezervacija: 
Za čim večjo brezskrbnost svetujemo, da aranžma zavarujete z zavarovanjem rizika odpovedi s Covid-19 kritjem. S 
sklenjenim zavarovanjem ste upravičeni do povračila celotnih stroškov za odpoved v primeru, da morate potovanje 
odpovedati še pred pričetkom, zaradi bolezni (tudi v primeru Covid-19), poškodbe,… Kontaktirajte nas za več 
informacij in ogled celotnega seznama zavarovanih primerov, skupaj s pogoji. 
 
 
 

https://bit.ly/ukrepi-msc
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Priporočena dokumentacija: 
- Zavarovanje z asistenco v tujini, s kritjem Covid-19 (npr. Coris) 
 
Valute: 

- Valuta, ki jo lahko uporabljate za plačevanje na postankih je Ameriški dolar (USD), ne glede na lokalno valuto ( 1 
EUR = cca. 1,13 USD) 
 

 
 
 
 

Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (10.08.2022) ter se lahko kadarkoli brez predhodne najave 
spremenijo. Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico do sprememb v urniku in storitvah.  


