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JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI  
(skrydis iš Vilniaus) 

 

Data Pažintinės kelionės kaina 

2022.02.14-20 

 

985 €/asm. 

 

PROGRAMA 

1 diena 

 

• Susitikimas Vilniaus oro uoste ~18:45 

• Registracija į skrydį. 

• Skrydis:  

Vilnius (20:45) – Stambulas (00:20). 

Stambulas (01:30) – Dubajus (07:00). 

Persijos įlankos perlu vadinami Jungtiniai Arabų 

Emyratai – pasakiška vieta, kur po kaitria saule 

įsikūrę miestai stebina net visko mačiusius 

keliautojus! Čia debesis siekiantys dangoraižiai, 

auksinė prabanga ir nepralenkiami rekordai.  

 

JAE sudaro septynios valstijos, vadinamos 

emyratais. Naftos rezervai yra šešti pagal dydį 

pasaulyje. Sostinė – Abu Dabis. 

 

Emyratus valdo septyni absoliučią valdžią turintys 

emyrai (šeichai). Jų valdžia paveldima. JAE 

skirstomi į 7 emyratus – Abu Dabio, Dubajaus, 

Šardžos, Adžmano, Um el Kaivaino, Ras al Kaimo, 

Fudžeiros. Sostinių pavadinimai tokie patys, kaip ir 

kiekvieno Emyrato. 

 

2 diena 

• Atvykimas į Dubajų. 

• Transferis į Ras Al Chaimą (~1val.) 

• 14.00 įsikūrimas viešbutyje  

4* Bin Majid Beach Resort 

• Poilsis. 

• Nakvynė viešbutyje. 

Tarp Hadžaro kalnų ir didingos Arabijos įlankos 

nusidriekęs Ras al Chaim’as yra vienas 

žavingiausių ir išskirtiniausių Emyratų. Jis 

didžiuojasi turtingiausiu šalyje istoriniu palikimu, 

gyvena atsipūtusiu paplūdimio ritmu ir yra puiki 

vieta norintiems pajūrio poilsio.  

Taigi, įvairialypė gamta, švelniausias šalyje 

klimatas ir turtingiausias kultūrinis paveldas daro 

Ras Al Chaimą labai patraukliu pasirinkimu visiems, 

norintiems aplankyti JAE. Ras Al Chaimas turi 65 

km nusidriekusį natūralios pakrantės ruožą, 

pasižymintį švariu baltu smėliu ir krištoliniu 

vandeniu. 

 

Kurortinis viešbutis  4* Bin Majid Beach Resort 

įsikūręs puikioje Ras Al Chaimos vietoje, tarp jūros 

pakrantės ir kalvų plytinčiame 2 km ilgio privačiame 

paplūdimyje. Viešbutyje yra keletą restoranų. 

Viešbučio teritorijoje įrengtas lauko baseinas. Prie 

baseino galėsite paragauti įvairių tarptautinės 

virtuvės valgių, arabiškoje kavinėje – parūkyti 

kaljaną, o naktiniame klube – pasiklausyti gyvos 

muzikos ir stebėti tradicinių šokių pasirodymus. 

Poilsio komplekse „BM Beach Resort“ yra 3 atskiri 

baseinai. Viešnagės metu galėsite žaisti tenisą ir 

tinklinį bei išbandyti įvairias vandens sporto 

pramogas. 
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3 diena • Poilsio diena.  

4 diena • Poilsio diena. 

 

 

5 diena 

• Pusryčiai. 

• Išsiregistravimas iš viešbučio. 

• Pervežimas į parodą EXPO 2020 

Dubajuje. 

• Pervežimas į 4* viešbutį. 

• Poilsis. 

• Nakvynė viešbutyje. 

“EXPO 2020” – grandiozinio masto pasaulinė 

paroda, rengiama kas penkerius metus vis kitoje 

pasaulio vietoje. Tai milžiniškas, beveik pusmetį 

trunkantis įspūdingas renginys, kartu suburiantis 

tūkstančius žmonių iš skirtingų pasaulio šalių. Šiais 

metais paroda bus rengiame Dubajuje, Jungtiniuose 

Arabų Emyratuose. Čia dalyvauja kone kiekviena 

pasaulio šalis, siekdama viso pasaulio akivaizdoje 

išryškinti geriausius savo šalies bruožus ir 

įspūdingiausius pasiekimus. 

Nors dėl pandemijos pasaulinė „EXPO“ paroda per 

visą savo 170 metų istoriją pirmą kartą bendru joje 

dalyvaujančių valstybių sutarimu buvo atidėta 

metams, nepasikeitė nei jos tema („Sujunkime 

protus, kurkime ateitį“), nei dalyvių skaičius (192 

valstybės), nei pavadinimas („EXPO 2020“). 

Pasaulinėje parodoje „EXPO 2020“ Dubajuje 

apsilankys milijonai svečių, kurie turės išskirtinę 

galimybę pažinti ir pajusti skirtingų šalių kultūras ir 

istoriją. Planuojama, kad šių metų parodoje 

dalyvaus 192 šalys, kurios sieks pabrėžti savo 

unikalumą ir su pasauliu pasidalinti meno, 

technologiniais ir kitais pasiekimais. 

Remiantis parodos potemėmis, „EXPO 2020“ paroda 

bus suskirstyta i tris erdves – „Tvarumas“, 

„Mobilumas“ ir „Galimybės“. Kiekviena jų bus 

užpildyta skirtingų šalių paviljonais, kurie 

tematiškai bus susiję su pasirinkta parodos poteme. 

Čia taip pat bus specialios vietos pasirodymams, 

meno galerijoms ir įvairioms instaliacijoms, o 

kiekvienos šalies paviljonas stebins individualiais 

reprezentaciniais sprendimais. 

“EXPO 2020” svečiai parodoje galės mėgautis 

įvairių pasaulio šalių virtuvių maistu. Parodos 

erdvėje bus įrengta per 200 skirtingų restoranų, 

poilsio ir vaikų žaidimų vietų. 

Tai pirmas kartas istorijoje, kai pasaulinę „EXPO“ 

parodą organizuoja arabiška tauta. Iki šiol paroda 

nėra vykusi Viduriniuose Rytuose, Afrikoje ar Pietų 

Azijos regione. Pirmasis tokio tipo renginys 

surengtas dar 1851 metais Anglijoje, Londone, o 

paskutinysis – 2015 metais Italijoje, Milane. 

Pastarosios parodos tema – „Pamaitinti planetą – 

Energija gyvenimui“. Tema glaudžiai susijusi su 

ekologija ir tvarumu, tačiau didžiausias dėmesys 

buvo skiriamas visavertei mitybai ir maisto kultūrai. 

 

6 diena 

• Pusryčiai viešbutyje.  

• Ekskursinė išvyka Dubajuje. 

• Laisvas laikas  

didžiausiame pasaulyje prekybos 

centre DUBAI MALL.  

• Vykstame į visame pasaulyje garsų 

Dubajus įsikūręs Persijos įlankoje, Dubajaus 

Emyrato pakrantėje. Tai antras pagal dydį JAE 

miestas ir pagrindinis traukos centras 

Artimuosiuose Rytuose. Naujajame Dubajuje Jus 

stebins dangoraižių didybė, viešbučių prabanga ir 

nuostabus rytietiškų pastatų žavesys. Ekskursijos 
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Cirque du Soleil pasirodymą. 

• Sugrįžtame į viešbutį. 

• Poilsis. 

• Nakvynė viešbutyje. 

metu lankysimės Islamiškame centre, kuriame 

pristatomi artimųjų rytų rankdarbiai, pamatysime 

patį prabangiausią viešbutį pasaulyje, viešbutį – 

burę „Burj Al Arab“, kuris pastatytas saloje, nuo 

pakrantės nutolusioje 280 metrų. Ekskursiją tęsime 

Dubajaus Venecijoje. Šis rajonas vadinamas 

Džiumeira dėka didingų kanalų. Dubajuje, kaip ir 

Venecijoje, kanalais plaukioja laiveliai Turėsime 

galimybę pasigrožėti garsiuoju viešbučiu 

„Atlantis“. Vėliau vyksime į patį įspūdingiausią 

Dubajaus rajoną – Dubai Marina. Tai tikras 

architektūros perlas visame mieste. Išvykos 

pabaigoje vyksime į „Dubai Mall“ prekybos 

centrą, turbūt jau numanote, kad jis turi būti 

kažkuo ypatingas. Taip, tai didžiausias pasaulyje 

pagal užimamą plotą (50 futbolo aikščių). Jame 

1200 parduotuvių, 220 iš jų skirtos aukso 

dirbiniams, Sega pramogų parkas, vaikų zona, 22 

salių kino teatras, milžiniškas 10 mln. litrų jūrų 

akvariumas, pilnas įspūdingiausių žuvų ir dar daug 

viso kito. 

 

Po ekskursinės išvykos čia Jūsų turėsite laisvą laiką, 

kurio metu turėsite galimybę pasivaikščioti po 

parduotuves, pavalgyti ir pasigrožėti   šalia 

didžiausio pasaulyje prekybos centro „Dubai Mall“ 

esančio aukščiausio Dubajaus pastato Burj 

Khalifa. Tai aukščiausias ir pasaulyje160 aukštų 

statinys, matomas net už 95 km. 

 

Vėliau turėsite galimybę pamatyti geriausios 

pasaulyje cirko trupės CIRQUE DU SOLEIL 

pasirodymą. „Cirque du Soleil“ (Saulės cirkas) –

populiariausias ir brangiausias pasaulyje cirkas.  

Kiekvienas „Cirque du Soleil“ šou yra unikalus. 

„Cirque du Soleil“ moka nustebinti net ir daug 

mačiusius. Čia demonstruojami žmogaus galimybių 

ribas peržengiantys akrobatiniai numeriai, kuriuos 

jungia bendra siužetinė linija. Jų šou išskirtinai ne 

tik savo techniniais sprendimais, bet ir meistriškai 

atliekamų akrobatinių numerių gausa. Būtent dėl 

pastarųjų „Cirque du Soleil“ labiausiai garbinamas 

visame pasaulyje. 

 

7 diena 

• Pusryčiai. 

• Išsiregistravimas iš viešbučio. 

• Pervežimas iš viešbučio į oro uostą. 

• Registracija į skrydį. 

• Skrydis:  

Dubajus (10:40) – Stambulas (14:20). 

Stambulas (18:10) – Vilnius (19:50). 

 

Į kelionės kainą įskaičiuota: 

• Skrydis: Vilnius – Stambulas - Dubajus – Stambulas – Vilnius (Turkish). 

• Registruotas bagažas iki 20 kg 

• Rankinis bagažas iki 8 kg  
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• Pervežimas oro uostas – viešbutis – oro uostas. 

• Pervežimai visos kelionės metu. 

• 3 nakvynės 4* viešbutyje Ras al Chaime (dviviečiuose kambariuose) 

Maitinimas „Viskas įskaičiuota“. 

• 2 nakvynės su pusryčiais 4* viešbutyje Dubajuje (dviviečiuose kambariuose). 

• Ekskursija po Dubajų. 

• Įėjimo į parodą Expo 2020 Dubajuje bilietai 2022.02.18. 

• Įėjimo į Cirque du Soleil pasirodymą bilietai 2022.02.19 (auksiniai bilietai). 

• Kelionės dokumentų sutvarkymas. 

Į kelionės kainą neįskaičiuota: 

• Turisto mokestis  ~ 100 AED/asm. PRIVALOMAS VISIEMS KELIAUTOJAMS (mokamas vietoje, 

abiejųviešbučių registratūroje). 

• Vaikams iki 12 m., gyvenantiems kartu su 2 suaugusiais viename numeryje - turisto mokestis 

netaikomas.  

• Jei keliaujate vienas, tuomet už kambarį taikomas papildomas mokestis - 270 €/asm. 

• Kelionės draudimas (galime pasirūpinti). 

 

Informacija keliautojams:  

• Ekskursinių išvykų metu moterys ir merginos, atsižvelgiant į islamiškos šalies tradicijas, privalo 

dėvėti kūną, pečius dengiančius drabužius, prieš įeinant į mečetę – privaloma dengti galvą skara ar 

šaliu. 

Pastabos: 

• Kelionei reikalingas pasas (galiojantis ne trumpiau nei 6 mėnesius po grįžimo datos). 

• Kelionė organizuojama reisiniais skrydžiais, todėl dėl lėktuvo bilietų pabrangimo, organizatorius gali 

atmesti rezervaciją arba pasiūlyti keliautojui priemoką. Keliautojui nesutikus su lėktuvo bilieto 

priemoka - įmokėti pinigai grąžinami. 

• Jei lėktuvo bilietai nupirkti - kelionės atšaukimas NEGALIMAS, pinigai negrąžinami. Keliautojo 

vardo ir pavardės keitimas kainuoja papildomai (~120 €/asm.). 

• Skrydžio laikas gali keistis priklausomai nuo skrydžio bendrovės sąlygų. 

• Pilnai už kelionę atsiskaitoma ne vėliau kaip 30 dienų iki kelionės. 

• Tiksli išvykimo informacija atsiunčiama į elektroniniu paštu likus 2-3 darbo dienoms iki kelionės 

pradžios. 

• Visi įėjimo bilietai į muziejus, bažnyčias ir pan. apmokami pačių keliautojų. 

• Muziejuose, bažnyčiose ir kituose mokamuose objektuose gidas keliautojų nelydi ir ekskursijų 

neveda. 

• Ausinukai ekskursijoje (pageidaujant) užsakomi papildomai. 

• Visos ekskursijos vedamos rusų kalba.  

• Kelionės vadovas gali keisti programos eigą. 

• Valiutos kursas – 1 AED = 0,2307 €.  

• Rekomenduojama valiuta asmeninėms išlaidoms – doleriai.  
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