Vážení obchodní partneri,
týmto e-mailom by sme Vám chceli predstaviť náš zimný produkt. Ide o pobytové zájazdy do Spojených
arabských Emirátov a o poznávací zájazd do Ománu. V ponuke máme hlavne 8-dňové (7 nocí) zájazdy ako
aj 12/11-dňové (11/10-nocové) zájazdy.
Prvé termíny nám budú odlietať koncom januára 2018 a posledné termíny budú odlietať začiatkom mája
2019. Lietať budeme priamymi letmi z Bratislavy spoločnosťou Flydubai úplne novými lietadlami Boeing
737/800 do Dubaja. Klienti budú mať v cene aj catering. Klienti si naviac budú môcť priplatiť možnosť
pozerať filmy na palube lietadla a tráviť tak cestu. Základný balík začína na sume 8€.
Nosný produkt máme v oblasti Fujairah. Je to oblasť Emirátov na strane Indického oceánu.
Zostávame samozrejme aj v oblasti Ras Al Khaimah s hotelom Double Tree by Hilton Resort & Spa
Marjan Island. Ide o osvedčený hotel, ktorý ponúkame aj počas letnej sezóny 2018.
Hotel nájdete na našej internetovej stránke tu - https://goo.gl/MBSWmK
Oblasť Fujairah je na rozdiel od Ras Al Khaimah oblasť s vysokými horami s množstvom oáz s palmami a
klienti sa tam budú cítiť ako v pravej exotickej destinácii. Fujairah má zo severu aj s juhu hranicu s Ománom
(približne 30 minút na oba smery) a súčasne je hlavné mesto Fujajri asi 30 minút od našich hotelov. Hotely
sú blízko seba, nachádzajú sa na krásnej prírodnej piesočnatej pláži, odkiaľ je vidno aj malé ostrovčeky, na
ktoré sa dá preplávať.
Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa je 5* hotel nachádzajúci sa priamo na pláži a samotná hotelová sieť
má na Slovensku už veľmi dobré meno ohľadne kvality služieb. Areál pôsobí ako tropická záhrada, je veľmi
otvorený a bazény sa nachádzajú medzi polmesiacmi hotelových izieb. V strede bazénov sa nachádza pool
bar, na pláži beach bar. Kompletný opis je v katalógu.
Hotel nájdete na našej internetovej stránke tu - https://goo.gl/p5YVgz
Hotel Iberotel Miramar Al Aquah Beach Resort je tiež 5* hotelový rezort zo známej hotelovej siete. Kvalita
poskytovaných služieb je bez pochýb na vysokej úrovni a pocitovo je tento hotel pre tých, ktorí majú radšej
pocit luxusu a takého „arabského zlatého štýlu“. Hotel má krásne izby rozložené po celom areáli, situovaný
je priamo na pláži.
Hotel nájdete na našej internetovej stránke tu - https://goo.gl/Spkwcz
Hotel Rotana 5* je skôr pre aktívnejších ľudí a rodiny s deťmi, zatiaľ čo Miramar je skôr elegantnejší a
pokojnejší. Dôležité je, že oba hotely sú rovnako kvalitné.
Vo všetkých troch hoteloch, ktoré máme zakúpené na garanciu – Hilton, Rotana aj Miramar ponúkame 2
deti do 14 rokov na prístelkách zdarma, resp. za zníženú cenu letenky v období first minute len za 199€
(do 30.9.2018).
Keďže ľudia radi cestujú do Ománu, tak sme sa rozhodli do balíka služieb pribaliť výlet do Ománu
ZDARMA. Opis výletu je priamo v katalógu. Pre tých klientov, ktorí už boli v Ománe máme výlet do Dubaja
tiež ZDARMA. Jeden z týchto výletov majú klienti ZDARMA zahrnutý v cene zájazdu. Do Ománu sa platia
víza tak ako je to uvedené v katalógu (15$/osobu). Ak by klienti chceli výlet bez ďalších príplatkov, tak pre
tých je vhodný Dubaj.
V hoteloch v oblasti Fujairach ponúkame aj klubovú dovolenku
animátormi. Samozrejmosťou je náš slovensky hovoriaci delegát.
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V ponuke máme aj ďalšie dva hotely, ktoré sú na vyžiadanie:
Hotel Metropolitan Dubai je 4* hotel v centre Dubaja s raňajkami. Výborný hotel pre tých, ktorí chcú ísť
lacnejšie do Dubaja poznávať mesto a zároveň shuttle busom nemajú problém ísť na najkrajšie pláže
Dubaja.
Hotel nájdete na našej internetovej stránke tu - https://goo.gl/QayftL

Hotel Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa je 5* hotel priamo na „palme“ v Dubaji vedľa hotelu Atlantis. Je
to jeden z najlepších hotelov v Dubaji v tropickom štýle priamo na pláži. Patrí medzi drahšie hotely a budeme
ho ponúkať s raňajkami alebo polpenziou. Aktuálne ceny sa menia, takže ich nie je možné dať priamo do
systému. Kalkulácie tohto hotela Vám budeme robiť individuálne podľa presných požiadaviek klienta, ktoré
nám vždy pošlete.
Hotel nájdete na našej internetovej stránke tu - https://goo.gl/6Z6m2K
Poslednou novinkou je poznávací zájazd „Krásy arabského polostrova Omán“. V ponuke máme tri
termíny. Klientom bude k dispozícii slovensky hovoriaci sprievodca. Bližší program tohto zájazdu je v
katalógu na stranách 12-13.
Zájazd nájdete na našej internetovej stránke tu - https://goo.gl/DBKMrC
Katalóg Spojené arabské emiráty a Omán - Zima-Jar 2019 si môžete stiahnuť tu - https://goo.gl/7tWx97
Výhody zimného produktu SAE a Omán 2019:
•
•
•
•
•
•
•

výlet zdarma Omán/Dubaj,
slovensky hovoriaci delegát,
klubová dovolenka - Vaše deti zabavia naši slovenskí animátori,
2 deti ZDARMA,
záloha len 200€/osobu,
priame lety do Dubaja,
catering na palube lietadla v cene zájazdu.

On-line mapa hotelov pre rok 2019 je tu - https://goo.gl/78qoSi
Pekný deň

