
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                  Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Úchvatně strohá krajina Arabského poloostrova je jako 

plátno, na které se promítá ohňostroj kulturních, intelek-

tuálních a obchodních divů.“                  Lonely Planet 

 
 

 

 

 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 
 

S OVýtem  

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 
   

 

3.-11.LISTOPADU 2021 

 

 

 

 



INFORMACE PŘED ODLETEM AKCE 
S OVýTem SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
pro předem přihlášené o dopravu do/z Budapešti: v úterý 2.11.2021 ve 22.30 hodin na autobuso-

vém nádraží Florenc v Praze., 

pro nepřihlášené o společnou dopravu z Prahy: ve středu 3.11.2021 v 10.30 hodin na Letišti Fe-

rence Liszta v Budapešti, a to v odletové hale. 
 

podrobný program akce 
 

1.den – středa 3.listopadu 2021:  příjezd do Budapešti, odbavení na Letišti Ference Liszta a ve 12.35 hodin 

odlet s nízkonákladovou leteckou společností WIZZAIR přímým letem do Dubaje, přílet do Dubaje v 21.10 

hodin místního času (doba letu 5:35 hodin)., po příletu vyzvednutí mikrobusu a transfer do místa ubytování 

v Šardžá, ubytování a nocleh., 

2.den – čtvrtek 4.listopadu 2021: celodenní prohlíd-

ka DUBAJE. Tento den navštívíme čtvrť Dubai Marina, kde 

budeme obdivovat nádherné panorama mrakodrapů vystavěných 

kolem umělé zátoky. V oblasti se nachází množství restaurací, 

kaváren, promenád a hotelů. Zastavíme se na Palmovém ostrově i 

u hotelu Atlantis., později zastávka u hotelu připomínajícího 

plachetnici – Burj Al Arab. Navštívíme i největší nákupní cen-

trum na světě Dubai Mall, ve kterém kromě obchodů a restaurací 

najdeme také akvárium s rejnoky a žraloky... Nachází se tu i vo-

dopád a další zajímavosti. V 

podvečer zbude čas i na pobyt 

pod mrakodrapem Burj Khalifa, který je se svými 828 metry už více než 10 let 

nejvyšší stavbou světa. Možnost bude podívat se i k samotnému vrcholu mra-

kodrapu (vyhlídka ve 124. a 125.patře, DOPORUČUJI ZAKOUPIT 

VSTUPENKU PŘES INTERNET NEBO OBJEDNAT DO 10.10.2021 U 

OVýTu) a poslouchat hudbu a kochat se pohledy na vodotrysky u zdejšího 

uměle vytvořeného jezera., nocleh ve stejném hotelu., 

3.den – pátek 5.listopadu 2021: celodenní účast na světové výstavě EXPO 

2020 v DUBAJI (výhodou pro osoby 60+ je i to, že vstupenka je zcela zdarma!)., večer možnost procházky 

světelným parkem v DUBAJI - Garden Glow., nocleh ve stejném hotelu., 

4.den – sobota 6.listopadu 2021: ráno odjedeme do hlavního města Emirátů - do ABÚ DHABÍ, kde budeme 

zcela jistě oslněni luxusem. Tento emirát je ze všech nejbohatší a nikdo by nevěřil, že do objevení ropy šlo o 

malou beduínskou vesnici. My v ABÚ DHABÍ navštívíme jeho centrum s dalším nákupním centrem, ale podí-

váme se i na 8 km dlouhou promenádu podél moře či na ostrov YAS 

ISLAND, na kterém se nachází závodní dráha pro formule 1 a na-

vštívíme také jednu z největších mešit na světě - mešitu Shejka Zaye-

da, kde můžete být oslněni nádhernou islámskou architekturou. Po-

slední zastávka v tento den bude u luxusního 7* hotelu Emirates Pala-

ce a ve venkovním etnografickém muzeu, které vypráví o životě pů-

vodních beduínů. Večer návrat do hotelu a nocleh., 

5.den – neděle 7.listopadu 2021: celodenní výlet do POUŠTĚ - vidět 

poušť, zajezdit si na velbloudovi, vidět břišní tanečnice v některé z 

oáz, dát si večeři, to je tradiční program při návštěvě pouště (Desert 

safari)., Jeden z nejhezčích výhledů na pohoří Al-Hajar se otevře 

z JEBEL JAIS VIEWING DECK. Ta je tvořena několika vyhlídko-

vými plošinami. Pro sběratele rekordů je povinná projížďka po nejdelší zipline světa, která je zapsaná i 

v Guinnessově knize rekordů. v průběhu dne pobyt na PLÁŽÍCH U RAS AL KHAIMAH, omývané křišťálově 

čistými vodami Arabského zálivu, které  jsou vhodné ke koupání i k potápění., nocleh ve stejném hotelu., 

6.den – pondělí 8.listopadu 2021: čeká nás prohlídka města, kde budeme ubytováni - SHAJRAH je městem 
tradičních trhů a my tak máme možnost poznat typickou arabskou kulturu. Navštívíme tradiční rybí trh a poté 

nádhernou krytou tržnici Al Markazi Souks nabízející zboží různého druhu. Poté se přesuneme do sousedního 

emirátu AJMAN, kde se nachází hezká stará pevnost ze 16.století, ve které sídlí místní muzeum. Nakonec na-

vštívíme jiný trh s ovocem a zeleninou. V průběhu dne zastávka na některé pláži s možností POBYTU U 

INDICKÉHO OCEÁNU. Nocleh ve stejném hotelu., 

 



7.den – úterý 9.listopadu 2021: opět se vydáme na celodenní návštěvu DUBAJE, při které se podíváme do 

historické pevnosti Al Fahidi, která je stará již téměř 200 let. Navštívit můžeme zdejší Muzeum arabské kultury, 

které se nachází právě v této pevnosti. Fotografie panorama Dubaje pořídíme od převozu Abra. Posléze se pře-

suneme do rušného tržiště plného obchůdků s kořením a se zlatem.  

Pro zájemce je odpoledne možnost plavby Dhow Creek Cruise -  tedy plavby na tradiční dřevěné lodi, na které 

se přepravovalo zboží. Jedná se o menší dřevěné lodě, nyní vyzdobené nejrůznějšími světly. Během plavby mů-

žete pozorovat krásné panorama tradiční i moderní Dubaje s mrakodrapy a poplujete až k břehům Perského záli-

vu. Večer se podíváme do noční DUBAJE - projedeme hlavní dubajskou tepnu - třídu šejka Zayeda, vrátíme se 

pod věž Burj Khalifa, podíváme se ještě jednou na produkci zpívající a tančící fontány... Nocleh ve stejném 

hotelu., 

8.den – středa 10.listopadu 2021: poslední den se vydáme na jednu z blízkých pláží a možnost POBYTU U 

INDICKÉHO OCEÁNU. Druhou možností ke strávení tohoto dne je účast na EXPO 2020. Večer  transfer na 

letiště, odbavení  a v 21.55 hodin odlet z Dubaje přímým letem do Budapešti s leteckou společností WIZZAIR, 

předpokládaný přílet na Letiště Ference Liszta v Budapešti je následující den 50 minut po půlnoci ve čtvrtek 

11.11. (doba letu: 5:55 h), 
9.den – čtvrtek 11.listopadu 2021: pro předem přihlášené noční přesun na nádraží Déli pu. v Budapešti a v 7.52 

hodin odjezd vlaku RegioJet přes Vídeň (bez přestupu) do Prahy. Příjezd do Prahy na hlavní nádraží  je v 15.13 

hodin. 

PROGRAM BEZ ZÁRUKY, DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE PROGRAM UPRAVIT 

 

 
 

 cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník zájezdu musí mít cestovní pas platný minimálně do 10.května 2021. Víza nejsou do SAE pro 

obyvatele EU třeba. 
PRO ODBAVENÍ DO LETADLA POŠLETE DO 31.10.2021 ČÍSLO SVÉHO CESTOVNÍHO PASU, DATUM JEHO 

PLATNOSTI A DATUM VAŠEHO NAROZENÍ. 

Palubní jízdenku do letadla vám vytisknu a vezmu s sebou! 

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování ve Spojených arabských emirátech je zajištěno ve hotelu v Shjarahu***, a to ve 2- a 3-lůžkových 

pokojích, vždy vybavených toaletou a sprchou.  

V místě ubytování jsou možné objednat 7x snídaně. Máte-li o ně zájem, přihlaste se do 10.10.2021 a za-

plaťte částku 1050.-Kč. 

V celé zemi lze ve městech i na venkově najít rychlá občerstvení, kavárničky, restaurace či prodejny potravin. 

Ve městech a ve většině přírodních rezervacích je voda z vodovodní sítě bezpečně pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-
vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. Prosím, počítejte 

s touto etiketou již při vstupu do restaurací. 

POZOR! Jedeme do muslimské země, kde je přísně zakázáno požívání alkoholických nápojů. 
 

      čas 
Ve Spojených arabských emirátech je čas v listopadu posunut o 3 hodiny dopředu. Pokud je u nás poledne, ve 

SAE je již 15.00 hodin. 
 

 

      jaké bude počasí? 
Mělo by být počasí s teplotami okolo 30st.C. Prudké sluneční záření však může být nebezpečné, a proto jsou 

nezbytné klobouky a sluneční brýle. 
 



 

lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika má s Portugalskem dohodu o bezplatné 

zdravotní péči, ale jen v případě první pomoci. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní 

ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo 

lékařský předpis na ně. Očkování není povinné ani doporučené. 

- Možnost připojištění: v rámci přihlášení se na akci je možnost připojištění, které zahrnuje také kompletní 

pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 

500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahraničí ve výši max. 30000.- Kč s 20-ti % spoluúčastí a 
max. 30000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Dubaje domů vč. letenek, i zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění stojí 

680.-Kč (u osob starších 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit do 10.října 2021! 

Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 
 

    jazyk  
Ve Spojených arabských emirátech je úřední řečí arabština. Anglicky, především ve městech, mluví většina 

obyvatel.       
 

    nákupy, clo 
Ve větších městech jsou nákupní centra s potravinovými obchody, kde lze koupit prakticky vše potřebné. Oteví-

rací doba je zpravidla 08.00-17.00 hodin, o sobotách 08.00-13.00 hodin. Bezcelně mohou být do/z SAE dováže-

ny předměty osobní potřeby, 200 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků.  

NESMÍ SE DOVÁŽET ALKOHOL, MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy pro návštěvu mešit (ženy musí mít zakrytá ramena a šátek ve vlasech), 

jinak samozřejmě trička, plavky a krátké kalhoty. Vhodná je i pevná obuv a sluneční brýle, stejně jako opalovací 

krém s vysokým faktorem..  

 

doprava po Spojených arabských 

emirátech, zavazadla 
Přeprava po SAE bude uskutečněna  mikrobusem pro 7 osob.. 
Do letadla bez příplatku je dovoleno pouze palubní zavazadlo 

o maximálních rozměrech 40x30x20 cm. Na palubu nesmíte 

mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny v objemech vět-

ších než 100ml  

Pokud máte zaplaceno druhé zavazadlo, pak může mít rozmě-

ry 55x40x23 cm a jeho váha může být 10 kg. 
 

    doprava do Budapešti 
Přeprava do Budapešti bude pro zájemce zajištěna tam přímým autobusem z Prahy a zpět přímým mezinárodním 

rychlíkem do Prahy. Jízdné 900.-Kč, přihláška pro zájemce nutná do 10.10.2021. Přeprava z města na letiště pak 

místními dopravními prostředky. 
 

    bezpečnost 
V SAE je bezpečno, přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům.  
Tísňová volání: 

Hasiči.....................................997 

Policie....................................999 

Ambulance..............................998 

Záchranná služba..................214666 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220 až 240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není v SAE není 

třeba, ale občas narazíte i na jiný typ zásuvek, kde adaptér potřebný je… 
 

      náboženství 
Spojené arabské emiráty jsou muslimskou zemí, kde je náboženstvím islám. 



 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

ze Spojených arabských emirátů do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 

09.00 do 17.00 hodin ve všední dny. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  
 

    měna, doporučené kapesné  
Místní měnou je dirham, označovaný mezinárodním symbolem AED. Momentální kurz je cca 6,20 Kč za 1.-AED. 
Za 1.-€ dostanete cca 4.-AED, za 1.-USD cca 3,50 AED. 
 Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 
velkých měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 

Celkem doporučujeme cca 150.-€ na na stravu v SAE (průměrná cena oběda nebo večeře je cca 60,-AED, káva 

4.- až 8.-AED, capuccino 8.-AED, coca cola 8.-AED). 
Pohlednici zakoupíte za cca 2.- až 4.-AED, známku do CZ 5.-AED.  

Další suvenýry dle Vašeho uvážení.   

Ceny vstupů pouze orientační. Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví a konzulát České republiky v SAE: 

Spojené arabské emiráty – Velvyslanectví Abú Dhabí 
Embassy of the Czech Republic 

Marina Village, Villa A09, Brakwater Area, Abú Dhabí, P.O.Box 27009 

Tel.: +9712/6782800 

Fax: +9712/6795716, +9712/6767558 (konzulární úsek) 

Nouzová linka: +971/50/6628920 

Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v ČR: 

Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 

Tel.: 222 191 323, 222 191 316 

 

 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   


