Seznam možných vstupenek k objednání
Místo

Místo, kde se atrakce nachází

Na nejvyšší stavbu světa – Burj Khalifa – At the TOP

Dubaj Downtown

Na plavbu po jezírku před nejvyšší stavbou světa – Burj Khalifa

Dubaj Downtown

Do Wild Wadi aquaparku

Dubaj – u Jumeirah Beach Hotelu

Do Ski Dubai

Dubaj – Mall of the Emirates

Do akvária a podmořské Zoo v Dubai Mall

Dubaj – Mall of the Emirates

Do Aquaventure a Lost Chamber v hotelu Atlantis

Dubaj – Atlantis Hotel

Ferrari World

Abu Dhabi – Yas Island

Yas Waterpark

Abu Dhabi – Yas Island

Ferrari World + Yas Waterpark

Abu Dhabi – Yas Island

Do Delfinária – Show s delfíny a lachtany

Dubaj

Plavání s delfíny v hotelu Atlantis

Dubaj – Atlantis Hotel

Vstupenka na nejvyšší stavbu světa – Burj Khalifa – At the TOP
Název výletu

K dispozici

Dress Code

Vstupenka na nejvyšší stavbu světa – Burj Khalifa – At the TOP

Dle dostupnosti každých 30 minut
od 08:30 – 23:30

Casual/Comfortable

Nejvyšší stavba na světě se nachází v Dubaji v části Downtown Dubai. Je jí 828 m vysoká budova Burj Khalifa.
Burj Khalifa je budovou s největším počtem pater, nejmohutnější výtahovou instalací a současně nejrychlejšími
výtahy na světě (65 km/h), nejvyšší betonovou stavbou, stavbou s nejvýše položenou vyhlídkovou plošinou
(ve 124. patře) nebo stavbou s nejvýše položeným bazénem (76. patro).
Děti do 3 let zdarma.
Místo
Dubaj – vstup mezi 8:30 – 14:30 nebo 19:30
Dubaj – vstup mezi 15:00 – 19:00
Fast Track – vstupenka bez čekání ve frontách
At the Top SKY – 125. a 148. patro

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Vstupenka na plavbu po jezírku před nejvyšší stavbou světa – Burj Khalifa
Název výletu

K dispozici

Dress Code

Vstupenka na plavbu po jezírku před nejvyšší stavbou světa – Burj Khalifa

Dle dostupnosti každých 30 minut
od 18:00 – 23:00

Casual/Comfortable

Nechte se unášet na tradiční bárce přímo na jezeře před nejvyšší stavbou světa Burj Khalifou.
Zažijte zpívající a tančící fontány z bezprostřední blízkosti!
Děti do 3 let zdarma.
Místo
Dubai

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Vstupenka do Wild Wadi aquaparku
Název výletu

K dispozici

Vstupenka do Wild Wadi aquaparku

Denně

Aquapark Wild Wadi je považován za jednu z nejlepších atrakcí v Dubaji. Rozkládá se na 120 akrech a můžete
tu vyzkoušet 24 rozličných adrenalinových vodních atrakcí. Je to jedno z mála míst, kde můžete strávit celý
den s rodinou, dětmi či přáteli a stále budete mít co dělat, co zkoušet, co objevovat.
Park má ideální polohu na Jumeirah Beach, v těsné blízkosti hotelu Burj Al Arab. Wild Wadi má spoustu atrakcí,
které rozhodně stojí za to! Je to např. vlnobití, jsou tu jedny z největších umělých vln v bazénu, možnost zasurfovat si, spousta tobogánů (je tu tobogán s největším volným pádem na světě) a nepřeberné množství skluzavek a jiných vodních lákadel.
Najíst se můžete ve třech restauracích, jsou tu samozřejmě i obchody se suvenýry. Zajímavou zkušeností pro
Vás může být i “masáž nohou” či “pedikůra” od malinkých rybiček, tzv. Rybí Lázně (The Fish Spa). Nenechte si
ujít tento jedinečný zážitek ve Wild Wadi, na který budete ještě dlouho vzpomínat! Pokud chcete relaxovat,
mít soukromí a získat rychlý přístup atrakcím Wild Wadi, objednejte si jeden z našich šesti VIP Cabana.
Místo
Dubai

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Vstupenka do Ski Dubai
Název výletu

K dispozici

Délka pobytu

Vstupenka do Ski Dubai

Denně

2 hodiny

Ski Dubai je krytý lyžařský areál s 22 500 m2. Je součástí obchodního centra Mall of the Emirates, jednoho z
největších nákupních center na světě, které se nachází v Dubaji v SAE.
Ski Dubai je součástí spol. Majid al Futtaim Group, která je lídrem nákupních center v regionu. Krytý areál vytváří
dojem 85 metrů vysoké hory s pěti různými částmi obtížnosti, včetně celosvětově první kryté černé sjezdovky a
korytem pro snowboardisty SKI DUBAI.
K přepravě na vrchol slouží čtyřsedačková lanovka nebo vlek. V polovině lanovky stojí restaurace Avalanche
Café s výhledem na celý areál. 3 000 m2 je vyhrazeno na Snow Park, kde je hřiště se sáňkařskými drahami,
ledovou skluzavkou, šplhací věží, střelnicí na sněhové koule, ledovou jeskyní a 3D kinem. Mezi další zajímavosti
patří sněhové bludiště a prostor pro vytváření sněhuláků.
Zimní oblečení a veškeré vybavení je zahrnuto v ceně. Otevírací doba je po celý rok od od 10:00 do 22:00.
Mimořádně účinný izolační systém je důležitým klíčem k udržení teploty -1 °C ve dne a -6 °C v noci, kdy se
vyrábí sníh.
Místo
Ski Dubai

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Akvárium a Podmořské Zoo v Dubai Mall
Název výletu

K dispozici

Akvárium a Podmořské Zoo v Dubai Mall

Denně cca 30 minut

Pojďte se podívat do největšího obchodního centra Dubai Mall na podmořský svět. Projděte se skleněným
tunelem v obrovském akváriu a podívejte se z blízka na nejrůznější mořské živočichy včetně různých druhů
žraloků.
Akvárium má objem přes 10 milionu litrů vody. Velikost akvária je 51 metrů na délku, 20 metrů na šířku
a 11 metrů na výšku. Je to největší podmořské akvárium na světě. Najdete ho v přízemí Dubai Mall.
Můžete zde vidět 140 druhů mořských živočichů. Přes 300 žraloků včetně vzácného žraloka tygrovaného.
Nově je součástí Podmořské Zoo i obrovský krokodýl, který měří přes 5 metrů a váží 750 kg.
To musíte vidět na vlastní oči.

Místo
Underwater Zoo + at the top

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Vstupenka do Aquaventure a Lost Chambers v hotelu Atlantis
Název výletu

K dispozici

Vstupenka do Aquaventure a Lost Chambers v hotelu Atlantis

Denně – 10:00 do západu slunce

Objevte Lost Chambers – ztracený svět v komplexu v hotelu Atlantis a prozkoumejte komplikovaně sestavený
labyrint tématických komor. Zde objevíte pozoruhodnou škálu mořského života, zapomenuté artefakty
a mysteriózní krypty. Prohlédněte si zblízka obrovské množství exponátů mořských ryb např. piraně, arapaimy,
měsíční medúzy, obří okouny, perutýny a mnohem více. Podmořská tajemství tu na vás dýchnou z každého
koutu Lost Chambers v hotelu Atlantis.
Aquaventure – zažijte toto úchvatné dobrodružství v Aquaparku Atlantis, kde na vás na každém kroku čeká něco
nového. Svezte se na těch nejdelších vodních skluzavkách a vyzkoušejte ty nejrůznorodější vodní atrakce, jaké si
jen umíte představit. Pro ty nejmladší návštěvníky je tu největší rodinné “vodní hřiště” v regionu – The Splashers,
kde se děti i dospělí zabaví na celý den.
Místo
Aquaventure + Lost Chambers

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Vstupenka Ferrari World
Název výletu

K dispozici

Vstupenka Ferrari World

Denně 11:00 – 20:00

Ferrari World je tématický zábavní park na ostrově Yas v Abu Dhabi. Rozlohou 200 000 m2 je Ferrari World
největším krytým zábavním parkem na světě. Ferrari World byl slavnostně otevřen 4. listopadu 2010. Nachází se
zde nejrychlejší horská dráha na světě, jmenuje se Formula Rossa. Vozíky této dráhy mají tvar formule a dosahují
rychlosti až 240 km/h a to za neuvěřitelných 5 vteřin!
Ferrari World vám umožní zažít to, co zažívají piloti formule 1 ve svých monopostech.
Vyzkoušejte ve Ferrari World atrakci G-Force, tato atrakce vás vystřelí do výšky 62 metrů, kdy na tělo působí
přetížení 4 G a poté padáte zpět na zem volným pádem. Jednou z dalších atrakcí Ferrari World je Scuderia Challenge, realistický simulátor Formule 1 se stejnými pedály a volanty, jako používají piloti ze stáje Ferrari.
Nabrat dech a doplnit síly můžete v některých z šestice stylových restaurací a kaváren, které se v areálu nachází.
Zaměřují se především na italskou kuchyni. Celkem je ve Ferrari World 20 různých atrakcí a samozřejmě také
sbírka vozů Ferrari. Chcete-li se vyhnout frontám a mít přednostní vstup na všechny atrakce, zajistěte si VIP vstupenky – Premium Admission.
Stáhněte si detailní mapu Ferrari World ve velikosti 56 x 39 cm.
Místo
Ferrari Bronze - všechny atrakce bez omezení (kromě Scuderia Challange),
AED5 voucher na útratu
Ferrari Silver - všechny atrakce bez omezení (kromě Scuderia Challange),
3x možnost přednostího vstupu na atrakci, AED10 voucher na útratu
Ferrari Gold - všechny atrakce bez omezení (kromě Scuderia Challange),
neomezené přednostní vstupy, AED15 voucher na útratu

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Vstupenka Yas Waterpark
Název výletu

K dispozici

Vstupenka Yas Waterpark

Denně 11:00 – 19:00

Nový akvapark na ostrově Yas Island v Abu Dhabi, jen kousek od zábavního parku Ferrari World. Akvapark má
k dispozici všechny známe i neznámé atrakce jako např. Lazy river, tobogány, vodní válka, umělé vlny a mnoho
dalšího. Zábavu najdete pro děti i dospělé.
Děti do 3 let zdarma.
Místo
General Admission Ticket
Premium General Admission Ticket – nemusíte čekat ve frontách

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Vstupenka Ferrari World + Yas Waterpark
Název výletu

K dispozici

Vstupenka Ferrari World + Yas Waterpark

Denně 10:00 – 19:00 resp. 11:00 – 20:00

Vstupenka na dvě atrakce zároveň. Užijte si nejnovější aquapark Yas Water World a vstup do Ferrari World Parku.
Vstupenka je platná 14 dní.
Děti do 3 let zdarma.
Místo
Yas Park Pass

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Vstupenka do delfinária – Show s delfíny a lachtany
Název výletu

K dispozici

Vstupenka do delfinária – Show s delfíny a lachtany

2 hodiny

Zažijte a vychutnejte si úžasnou zábavu, kterou pro vás připravili skuteční experti tak, aby vás delfíni a lachtani
co nejvíce pobavili a překvapili svými dovednostmi. Během této neuvěřitelné show vám delfíni a lachtani
předvedou své přirozené dovednosti, které zkušení trenéři využili k vytvoření úžasného představení pro diváky
všech věkových kategorií.
Toto představení vám přinese i spoustu zajímavých informací o životě těchto nádherných tvorů, vaše děti budou
určitě nadšené a nejen ony!
Místo
Dubai

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

Plavání s delfíny v hotelu Atlantis
Název výletu

K dispozici

Plavání s delfíny v hotelu Atlantis

Denně cca 90 minut

4,5 ha velký komplex Dolphin Bay je inovativní vzdělávací centrum, které umožňuje nezapomenutelné
zážitky osobního setkání s delfínem skákavým. Zde pod přísným dohledem specialistů na mořské savce
mají návštěvníci možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací a setkat se zblízka s těmito úžasnými a
přátelskými živočichy.
Zažijete objímání, “pusinky”, držení za ruce nebo hru s balonem s jedním z nejinteligentnějších živočišných
druhů na této planetě. Tato vyjímečná zkušenost je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Vaše návštěva v Dolphin Bay má následující časový plán:
• příjezd 30 minut před plánovaným plaváním (vyřízení vstupu, převlečení)
• 15 minut instruktáž
• 30 minut plavání s delfíny
V ceně je i vstupenka do akvaparku Aquaventure
Místo
Plavání v mělké vodě (pro děti)
Plavání v hluboké vodě (pro dospělé)
Pozorování
Lze dokoupit vstupenku na Lost Chambers (podmořská akvária)

pozn.: Ceny CZK jsou orientační
Ceník bez delegáta

Zpět na seznam vstupenek

