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 שייט בדובאי העיר העתיקה, שווקים,  דובאי, –ת"א   -20.12 ,1יום 

  3 –הטיול לאמירויות ונטוס בטיסה ישירה במשך כ נפגש נרגשים בשדה התעופה בן גוריון לקראת 

נסע אל מלוננו לארוחת   לאחר ההגעה לאמירויוב הסעודית. שעות ובמהלכה נחצה את שמי ער

 הבוקר ולאחר מכן נתחיל את סיורנו. 

מיליון תושבים. התפתחה מכפר דייגים ושולי   -3דובאי העיר הגדולה ביותר באמירויות ובה למעלה מ 

פנינים לעיר מודרנית וחדשה, מטרופולין תוסס, בניינים גבוהים וחדישים, מרכזיי קניות עצומים  

 ואינסוף אטרקציות.  

בעיר העתיקה המכונה גם את הסיור בדובאי נתחיל כפי שצריך, בעיר העתיקה )מהמאה הקודמת(. 

רובע אל פהידי,  נראה בתים קטנים, בתי קפה ציוריים וגלריות. נתחיל בסיור רגלי בין החנויות  

אל   abreוהסמטאות העתיקות, נכנס לשוק הטקסטיל, לאחר מכן, נעבור את ערוץ נחל דובאי בסירות 

ל  ובמסגדים החשובים כול הגדה השנייה אל שווקי הזהב והתבלינים. בהמשך נצפה במוזיאון העיר 

 . במסגד המרשים "מסג'ד גו'מרייה" 

 לאחר הסיור נשוב למלוננו למנוחה ולהתרעננות. 

שכולל ארוחת ערב,  היוצא מהמרינה של דובאי  מהנה לשייט נצא. מיוחד  לילי בבילוי נקנח את היום

 שבמרינה.ריקודים ופולקלור. לאחר השייט נוכל לבלות במרינה התוססת ובקניון החדש 

 

 וקניון דובאי   אי הדקל,  - 21.12, 2יום   

ארמון זביל. הארמון שאינו פתוח לציבור   -ארמון שליט דובאי את לראות נסעלאחר ארוחת הבוקר 

  הוא מבנה מרשים שבכניסה אליו פארק ירוק ומרהיב. נעצור להתרשמות ומשם נמשיך אל  המסגרת

 העתיקות לשכונותיה סמוך היושבת, מטר 150 , בגובה של  הענקית תמונה זוהי מסגרת דובאי. של

 התרבות, דובאי של ההיסטוריה על הסברים  המציג מוזיאון למצוא ניתן המסגרת בתוך. דובאי של

  על מרהיבה תצפית נקודת שישנה גם כמובן.  הזה השאפתני המבנה להקמת המטרה ועל בדובאי

 .העיר

באי המלאכותי שהפך לסימן היכר לעושרה של דובאי: דקל ג'ומרייה. נעלה אל רכבת    לאחר מכן

 . אי הדקל נחשב, המחברת את האי המלאכותי ליבשה2009המונורייל , רכבת עילית שנחנכה ב

והאי המלאכותי הגדול ביותר על פני כדור הארץ )יש המתארים את האי כ"נס"   -אחד מפלאי תבלל

. האי בצורת עץ דקל המוקף בשובר גלים בצורת סהר. נמצא בו גורדי שחקים,  שנוצר על ידי האדם(

נגיע לנקודת תצפית  וילות יוקרתיות, פארקים, מועדוני גולף ועוד. נמשיך עד קצהו של האי שם 

מלון  ועל  על אי התמרים המלאכותי "דקל ג'ומיירה" ונהנה מהמראה הפנורמי    The Pointeהמכונה 

 הממוקם בדקל ג'ומיירה. המפורסם ואטלנטיס המפואר 



 

מלון שנחשב למפואר ביותר בעולם "בורג' אל ערב" וגם נסייר  את הגם נמשיך בסיורנו בדקל ונראה 

המעוצב בסגנון מזרח תיכוני מסורתי ומציע בגדים, בשמים, מזכרות   ג'ומרייהמדינת בשוק המקורה 

 ועוד.  

השוכן למרגלות המגדל הגבוה שי בגודלו בעולם, נסע לביקור בקניון דובאי , הקניון החמי אחה"צ 

  אקווריום ובתי קפה וגם  חנויות יוקרה, מאות מסעדות בורג' חליפה. בקניון הענק יש מאות -בעולם

  המיכל! מים ליטר מיליון  10-כ של מיכל עם  בעולם הגדולים האקווריומים ממכלי אחד שהוא ענקי

  300ל מעל הכוללים  ימיים חיים בעלי אלפי של כביתם ומשמש דובאי  קניון של הקרקע בקומת ממוקם

מחוץ לקניון הענק נמצאת מזרקה מפוארת ומרשימה ואנו נצפה במופע   .מרשימים ים  וחתולי כרישים

   המזרקות המפורסם והחדש של דובאי הכולל תאורה ומוסיקה.

 

 IMGפארק  , 22.12, 3יום 

  1.5גודלו   .IMG Worlds of Adventure-הגדול בעולם! הפארק השעשועים המקורה היום נבלה ב

 Cartoon ,מארוול  ,IMG מיליון מטר רבוע וכולל מגוון אטרקציות ודמויות מעולמות התוכן של

Network .כולל אינספור של מגלשות מיוחדות, רכבות הרים ומגוון מתקנים יחודיים.   הפארק  ועוד

מזכיר את משחק המחשב  ) The Amazing Ride of Gumball  אנחנו הכי אוהבים את המתקנים

 ."המלון רדוף הרוחות  " Haunted Hotel  "דום"( ואת

הפארק מחולק לאזורים שונים כאשר כל אזור מעוצב בהתאם עם אטרקציות מגוונות : רכבות הרים,  

 .יםדמויות של מארוול, מתחם דינוזאורים, מלון רדוף רוחות, מופעים, מסעדות ועוד המון מתקנ

 , אבל לא רק: ספיידרמן, הענק הירוק, איירן מן MARVEl  -בפארק תוכלו לפגוש שלל דמויות מ

BEN 10  !בפארק, תוכלו למצוא מופעי   בנוסף למתקנים המרכזיים  ולא שכחנו את בנות הפאוור פאף

 .בידור הקרנות של סרטים ועוד שלל של פעילויות לכל המשפחה

 

 , פארק עולם הפרארי אבו דאבי, 23.12, 4יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא אל אבו דאבי, בירת איחוד האמירויות והעיר השנייה בגודלה במדינה. בעיר  

נמצאים מרכזי השלטון ומשרדי ממשלת האמירויות וכמובן משכנו של נשיא האמירויות. העיר  

ויה על קצהו של אי מפוארת מאוד וכוללת בניינים ייחודים, מסגדים, ארמונות וחופי ים. העיר בנ

זרים. באבו   80%מיליון תושבים, מתוכם  1.4מטר מהיבשת. אוכלוסיית העיר מונה כ 250 -הנמצא כ

 .דאבי תוכלו למצוא מוזיאונים מפורסמים, שלל אטרקציות למשפחות ובכלל לתיירים

תי מלון,  נערוך סיור פנורמי בעיר, שיתחיל לאורך החוף והטיילת ) הקורניש ( המרשימה וזרועה בב

ק"מ. נצפה במהלך הסיור בלובר , במסגד   8בתי קפה, מסעדות, גנים נאים ואתרי בילוי שונים לאורך 

הגדול , בארמון השליט המקומי "קסר אל וואטאן", הארמון הנשיאותי של איחוד האמירויות, שם  



 

עצר מוחמד בן  נמצא משכנם של נשיא האמירויות והאמיר של אבו דאבי ח'ליפה בן זאייד ושל יורש ה

 ."זאיד, השליט בפועל והאיש החזק. הארמון נקרא בלשון העם "המצודה הלבנה

פארק " עולם הפרארי  . נבלה בכונה פארק השעשועים של אבו דאבילאחר מכן נסע אל האי יאס המ 

", פארק לאוהבי הריגושים והאקסטרים . זהו פארק השעשועים הראשון של מותג הרכב היוקרתי  

הקשורות למותג עצמו, ואל תדאגו, יש בפארק    אטרקציות שונות ומאתקות 20-מעל ל אשר למעלה

הפארק מקורה ובין האטרציות שהוא מציע : רכבת  גם חנויות ומסעדות עם דגש על מטבח איטלקי.

ההרים המהירה בעולם, רכבת ההרים עם הלולאה )הלופ( הכי גבוהה בעולם, מיני איטליה, תערוכות  

  .מכוניות ועוד רכבים, מרוצי 

 

 Aquaventureפארק המים , 24.12, 5יום 

הנמצא באי הדקל המלאכותי ג'ומהרייה.   ,Aquaventure נבקר בפארק המים  לאחר ארוחת הבוקר

 .הפארק הוא חלק ממלון אטלנטיס המפואר

  30  בפארק תמצאו מעל .TripAdvisor -באיחוד האמירויות ב 1הפארק נבחר כפארק המים מספר  

אבובים( הארוך במזרח התיכון, מתקן גלישה ) lazy river-מגלשות ואטרקציות מגוונות ,כולל את ה

ים או כרישים, האכלת דגי אברתן,בריכות גלים, מגלשות    זוויתית, שחייה עם דולפינים, אריות

 מגדל נפטון ומגדל פוסידון המלהיבים שהם מנקודות השיא  אקסטרים, תוכלו למצוא בפארק גם את

 .חוף פרטי ושלל מסעדות , Rapids נהר ארוך שנקרא  המרכזיות בפארק,

 The Lost בואו לחיות את ההרפתקה האטלנטית שלכם באקווריום חשבתם שפה זה נגמר? 

Chambers. ימיים והמנהרות של הציוויליזציה האבודה של אטלנטיס תוך כדי -היכנסו למבוכים התת

תערוכות חיים   20-ים ופיראנות. באקווריום זה יש למעלה מ פגישה עם כרישים, צלופחים, סוסי 

ימיות מדהימות. תנו לעצמכם לחקור את חורבותיה המסתוריות של אטלנטיס, שאבדו במשך אלפי 

 .בעלי חיים ימיים 65,000שנים עמוק מתחת לים. האקווריום כולל 

 

 ספארי במדברשארג'ה, , 25.12– 6יום 

לאחר  ארוחת הבוקר, נסע אל שארג'ה, הנסיכות השלישית בגודלה באמירויות ובירת התרבות של  

האיחוד. נבקר ברחבת מסגד המלך פייסל, אחד המסגדים הגדולים באמירויות. המסגד המרשים 

ויש בו   1987 - הזה היה למעשה מתנה של המלך הסעודי פייסל עבור האמירויות. הוא נפתח ב

ובמוזאון המרתק , אחת מהגדולות בעולם. נבקר במבצר הנושא את שם הנסיכות ספריה אסלאמית

 לתרבות אסלאמית ובו מיצגים רבים מההיסטוריה התרבותית והדתית האסלאמית מכל העולם.



 

עבודת האריחים כחולה  השוק הכחול ובו  -רג’הארבשהמקומות היפים  נמשיך לביקור באחד 

 ירסמת בשרג’ה ובו בזאר ערבי אותנטנקודת ציון מפו הואוק הששהעניקה לשוק את שמו.  מרהיבהו

 ועוד.  אלקטרוניקה, תכשיטיםוגם חנויות 

בשיירת ג'יפים  בשעות אחה"צ נסע לאחר הטיול באמירות שארג'ה, נחזור אל דובאי אל מלונינו. 

לחוות " ספארי במדבר" חגיגה מדברית ברכבי שטח , במהלכה נחווה את העוצמה של המדבריות 

מופע פולקלור מסורתי, בו תוכלו לנסות את  עם  אירוח במאהל בדואימ . נהנהבחצי האי ערב 

התלבושות המסורתיות. בנוסף, תוכלו לקבל קעקוע חינה ולשתות קפה ערבי בדואי אסלי. לאחר מכן 

 .בדובאימלוננו  אלנחזור 

 

 "א ת -דובאי , 26.12, 7יום 

 . המרתק באמירויות ביקורינו ונשלם תם סע אל שדה התעופה ונטוס חזרה לישראל.ניהבוקר 

 


