
Kategori: Ökensafari  
Transport: Safarijeep  
Start:  Dubai 
Slut:  Dubai   
Dagar:  6 timmar 
 

På denna tur får du uppleva spänningen 

under några timmar i öken. Resan beskrivs 

som en berg och dalbana på sanddynorna. 

Du stannar på den högsta sanddynan för att 

se den vackra solnedgången med möjlighet 

att ta fina bilder så glöm inte kameran. 

Efter solnedgången fortsätter du mot 

beduinerna och deras läger som ligger i 

hjärtat av öknen. Väl  framme så finns det 

ett flertal aktiviteter att välja mellan som tex 

rida kamel och hennamålning. 

Medan ni kopplar av på stora kuddar i ett 

tält så görs det i ordning för en grillkväll 

under stjärnklar himmel . Det kommer även 

att bjudas på en magdansös som rör sig till 

rytmen av arabisk musik. Efter detta väntar 

färden tillbaka till hotellet. 

Kategori: Kvälls kryssning 
Transport: Bil/båt 
Start:  Dubai 
Slut:  Dubai 
Dagar:  1  

Följ med på en kvälls kryssning i 
solnedgången. Ni hämtas på hotellet och körs 
till hamnen. Under båtturen så bjuds det på en 
god middags buffé samt en trollkar som gör 
kvällen magisk. 
 
 

Liftkort: 2 timmars utförsåkning 
Transport: Bil alt Minibuss 
Start:  Öppnar fr. kl. 10.00  
Slut:  Stänger kl 22.30 
Dagar:  Del av dag  

Åka skidor på en del av dagen och bada & 
sola den andra. Vilka resmål på jorden kan 
erbjuda detta? Öppet året om även om 
temperaturen ute är mer än 40 grader så ges 
denna möjlighet. Under 2 timmar får du 
uppleva ”fjällen” i Dubai. Här finns fem olika 
backar att välja mellan med olika 
svårighetsgrad. 
Vinterkläder och skidor eller om du föredrar 
snowboard ingår samt hjälm för barn. 
Skidutrustning ingår 
 

Kategori:         Stadstur 
Transport: Bil / minibuss 
Start:  Ditt hotell i Dubai 
Slut:  Ditt hotell i Dubai 
Dagar:  1  

Avgång från ditt hotell i Dubai kl. 09.00, om 
du inte bor i Dubai påbörjar utflykten från 
angiven adress i Dubai stad. Din 
engelsktalande guide kör dig genom den 
kända Jebel Alihamnen, som är tillverkad av 
människor. 
Under den två timmar långa bilfärden till 
Arabemiratens huvudstad, Abu Dhabi får du 
bl.a. se Al Husn palatset som byggdes 1793. 
När du ankommer Abu Dhabi och får se alla 
de påkostade byggnaderna, husen och 
palatsen så förstår du hur rikt detta område är. 
Retur till Dubai vid 17-18 tiden. 

 

F ö r e n a d e  A r a b  E m i r a t e n   

  Öken safari  Dhow cruise inkl middag 

  Skidor i Dubai 

  Abu Dhabi stadsruntur 

Förenade Arabemiraten utgörs av sju emirat. Att resa till platser 

som Dubai, Sharjah och de andra emiraten är precis som att öppna 

sagoboken. Vandra rätt in i en annan värld än den vi är vana vid. I 

Dubai byggs världen största nöjes- och shoppingcenter, öar likt 

jorden och andra spektakulära upplevelser. Utbudet på nöjen, 

restauranger och shopping är oändligt. Många åker till dessa emirat 

för att golfa, flera välkända golfbanor ligger just här. Klimatet är 

fantastiskt men varmt under juni-aug. Kameler och arabhästar är 

förknippade med emiraterna, självklart är ett besök på någon av alla 

kapplöpningsbanor eller stuteri en upplevelse. Flera av oss på 

AllResor har personliga reseminnen och erfarenheter av 

oförglömliga resor till Förenade Arabemiraten och kan därför lotsa 

er rätt, utifrån era önskemål och behov. Oavsett vilken anledning du 

har att besöka dessa vackra och traditionsrika platser har du en stor 

upplevelse framför dig, något att minnas och berätta vidare i 

traditioner. Precis så som man alltid gjort i mystikernas länder. 

Kombinera gärna resan med flera emirat.  

Kombinera gärna din upplevelse med bad i Dubai eller Sharjah 

Dubai Sharjah Abu Dhabi Fujeirah 



Min. antal pers 2012 

1 Fr. 495:- 

Min. antal pers 2012 

1 Fr. 485:- 

Barn 3-12 Fr. 405:- 

Min. antal pers 2012 

1 Fr. 380:- 

Vuxen Fr. 355:- 

Barn tom 11 år Fr. 255:- 

151 rum 

Luftkonditionering 

Pool* 

Tv-satellit 

Telefon, Hårtork 

Restaurang 

Gym 
* Utomhuspool för män samt   

   inomhuspool för kvinnor. 

  Radisson Blu Marina  **** 

 Studio (2pers) Fr. 1.650:- 

 Enkelrum  Fr. 1.650:- 

 Lägenhet med 2 sovrum för 4 personer Fr. 2.580:- 

99 rum 

Luftkond, Tv-satellit 

Telefon, Hårtork 

 Restaurang 

Pool, Gym 

  Eureka Hotel **  inkl frukost 

  Standardrum 

Enkelrum Fr. 505:-   

Dubbelrum Fr. 505:- 

Trippelrum Fr. 795:- 

 

F ö r e n a d e  A r a b  E m i r a t e n   

  Öken safari 

Priser - Utflykter 

  Skidor i Dubai 

  Abu Dhabi Stadsrundtur 

  Dhow cruise inkl middag 

Priser - Hotell 

 Radisson Blu Marina ***** Dubai Beach 

  Eureka Hotel ** Dubai City 

 Ridning; häst/kamel i Dubai 

Ridning på häst endast på bana, ridmanege eller ridvägar. Priset varierar utifrån antal 

timmar samt erfarenhet. Kamelridning är tillåten i öknen, priser variera även här 
utifrån erfarenhet, antal timmar och egna önskemål. Dessa turer är alltså helt 

individuellt utformade, men fantastiska upplevelser. Kontakta oss så utformar vi er 

drömupplevelse på häst/kamel ryggen eller   www.allresor.se. www.allresor.se 

Ett femstjärnigt designhotell som ligger 

5 min från den allmänna stranden. 7 km 

till Dubai city. Hotellet ligger nära 

shoppingcentra som Mall of Emirates 

och Ibn Battuta Mall samt Emirates and 

Montgomerie Golf Clubs. Alla rum har 

balkong och utsikt över marinan.  

Eureka hotell ligger mycket centralt 

beläget i Dubai city och erbjuder 

relativt små men fräscha rum. Från 

hotellet till stranden är det ungefär 8 

km. 

I Dubai finner du häftig shopping och 

fantastiska restauranger, missa inte 

guldmarknaden! 



Det här hotellet sägs vara det bästa hotellet 

som ligger i hjärtat av Sharjah. Vid 

incheckning på hotellet möts ni av en 

välkomst drink och på alla rum finns en 

fruktkorg samt mineralvatten. 

Med endast 5 minuters promenad så finns 

det populära shoppingcentret Mega Mall. 

109 rum 

Luftkonditionering 

Tv-satellit 

Telefon 

Hårtork 

Hiss 

Restaurang 

Sol & Bad   -   Sol & Bad   -   Sol & Bad 

 

F ö r e n a d e  A r a b  E m i r a t e n  

168 rum 

Luftkonditionering 

Tv-satellit 

Telefon 

Hårtork 

Restaurang 

Minibar 

Wifi 

  Crystal Plaza Hotel *** Inkl frukost  

  Enkelrum Fr. 590:- 

  Dubbelrum Fr. 590:- 

Lou´ Lou´a Beach Hotel ***  

Inkl frukost 
City view Sea view 

  Dubbelrum Fr. 725:- Fr. 820:- 

  Enkelrum Fr. 670:- Fr. 765:- 

  Riviera****  Inkl. frukost  

  Souk view       

 Enkelrum Fr. 575:- 

 Dubbelrum Fr. 790:- 

 Trippelrum Fr. 1.075:- 

 Enkelrum Fr. 715:- 

  Creek view   Dubbelrum Fr. 930:- 

 Trippelrum Fr. 1.215:- 

  Riviera Hotel ****  Dubai City   Crystal Plaza Hotel ***  Sharjah 

www.allresor.se 

Ett fyrstjärnigt hotell som ligger i ett lugnt läge 

vid Dubai Creek i Dubais finansiella centrum 

med närhet till shopping och de traditionella 

guldsakerna. Hotellet kan ordna buss till och 

från Jumeriah beach vid förfrågan. 

Observera att detta hotell inte serverar alkohol. 

Möjlighet att hyra kylskåp mot en extra kostnad.  

Ett trevligt hotell med privat strand i 

Sharjah. Rymliga rum, varav de flesta 

har utsikt över poolområdet eller 

Persiska viken. Ingen alkohol. Kritvita 

stränder, nästan alltid strålande sol. 

Passa på att ta bussen till Dubaicity för 

att uppleva det olika basarerna men 

taxi är prisvärt. Besök de närliggande 

Sharjah centrum. Shopping är ett 

måste i detta område. 

Lou´ Lou´ a Beach Hotel ***  Sharjah 

136 rum 

Luftkonditionering 

Tv-satellit 

Telefon 

Hårtork 

Värdebox 

Restaurang 

Pool 


