
 

 

 
 
 
 
     

 

KRYSSNINGSRESA 
 FRÅN DUBAI 

 
17 – 25 MARS 2013 

 
 

 
 
Preliminärt program 
 
17 mars Dag 1 Utresa till Dubai 
Söndag   
 15.20 Avresa från Stockholm/Arlanda med DY5401 (Norwegian) 
   
18 mars Dag 2 Dubai 
Måndag   
 00.50 Ankomst till Dubai 
   
  Efter pass- och tullkontroll möter en engelsktalande guide för transfer till hotellet. 
   
  Övernattning på ett 4-stjärnigt hotell i Dubai.  
   
  Frukost på hotellet.  
   
  Utcheckning. 
   
 09.30 

 
 
 
 
 
 
 
13.00 ca 

Avresa med buss för en tre timmar lång orienterande sightseeingtur i Dubai. På turen 
kommer vi bl a att besöka den magnifika Jumeirah Moskén. Med hjälp av en Abra tar vi oss 
över ”creeken” till andra sidan där kryddsouken och guldsouken ligger. Det blir lite tid att 
strosa runt och njuta av färger och lukter eller köpa lite garanterat äkta guld. Vi kommer att 
göra ett besök i det 150 år gamla Al Fahidi-fortet innan vi slutligen gör ett besök i det 
mycket trevliga Dubai Museum som visar hur livet här såg ut innan den stora byggnationen 
började.  
 
Incheckning i hamnen i Dubai till Royal Caribbeans fartyg ”Serenade of the Seas”  

  Lunch ombord 
   
 18.00 Fartyget avgår från Dubai 
 20.30 Middag ombord 
 
19 mars Dag 3 Al Fujairah 
Tisdag   
 08.00 Ankomst till Al Fujairah, Förenade Arabemiraten 

 
Fujairah har till skillnad mot de andra emiraten ett bergigt landskap som ger möjlighet till 
underbara naturupplevelser i de vackra dalarna. Men det finns vackra stränder och 
kristallklart vatten även här.   

   
 17.00 Fartyget lämnar Al Fujairah 
 20.30 Middag ombord 
   
   



 

   
20 mars Dag 4 Muscat 
Onsdag   
 09.00 Fartyget kommer till Muscat, Oman och ligger kvar i hamn över natten. 

 
Muscat är en av Mellanösterns äldsta städer, men har bara varit öppen för besökare ett par 
årtionden. Eftersom fartyget ligger kvar över natten, finns det gott om tid att utforska både 
staden med dess sevärdheter och shopping samt omgivningarna med sol och bad, nattlig 
utflykt för att titta på sköldpaddor eller kanske t o m en tur i öknen med övernattning.  
 

 20.30 Middag ombord som vanligt. 
   
21 mars Dag 5 Muscat 
Torsdag   
 18.00 Fartyget lämnar Muscat 
 20.30 Middag ombord 
   
22 mars Dag 6 Till havs 
Fredag   
  Hela dagen till havs 
 20.30 Middag ombord 
   
23 mars  Dag 7 Abu Dhabi 
Lördag   
 08.00 Ankomst till Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. 

 
Abu Dhabi är världens rikaste stad utslaget per invånare och är ett intressant och annorlunda 
resmål. Det är Förenade Arabemiratens huvudstad och ligger på en ö strax utanför landets 
västra kust. Staden är landets näst största efter Dubai. Men då Dubai är hektiskt har Abu 
Dhabi ett lugnare tempo. På bara 50 år har staden växt från en liten fiskeby till en 
supermodern världsmetropol. Abu Dhabi ser västerländskt ut med sina enorma skyskrapor 
och dyra butiker men kulturen är fortfarande arabisk, en fascinerande och spännande 
kombination! 

   
 18.00 Avresa från Abu Dhabi 
 20.30 Middag ombord 
   
24 mars  Dag 8 Dubai 
Söndag   
 08.00 Ankomst till Dubai 
  Lunch ombord på fartyget 
 14.00 ca Utcheckning från fartyget  
   
  I hamnen möter buss och engelsktalande guide för att ta gruppen till Mall of Emirates – där 

vi genom stora glasfönster kan titta in över den otroliga inomhus-skidbacken ”Ski Dubai”. 
Därefter åker vi vidare till ”Dubai Mall” världens största shoppingcenter. Här blir det ett par 
timmar för shopping på egen hand. Dubai är ett frihandelsområde så priserna är låga och 
kvalitén hög.  

   
 17.00 -

20.00 
Stadsrundtur med vår buss och guide i ”det nya” Dubai där vi åker längs med havet på 
Jumeirah Beach Road som är Dubais lyxigaste område och där även Burj al Arab ligger, 
världens enda 7-stjärniga hotell som är format som ett segel och som blivit en symbol för 
Dubai. Naturligtvis kommer vi också att utifrån kunna beskåda världens i dag högsta 
byggnad (828 m) Burj Khalifa. Därefter åker vi ut på den helt och hållet konstgjorda ön 
”Palm Jumeirah” som är formad som en palm. Här finns lyxiga villor, hotell och bostäder, 
shopping etc. Allra längst ut ligger det spektakulära hotellet ”Atlantis”  

   
 20.00 Gemensam middag på spektakulära hotell Atlantis, längst ut på Palm Jumeirah. Lite tid på 

egen hand i området efter middagen.  
 23.00 Transfer med vår buss och guide från restaurangen till flygplatsen. 
   
25 mars Dag 9 Hemresa 
Måndag   
 02.00 Avresa från Dubai med DY5402 (Norwegian) 
 06.00 Ankomst till Stockholm/Arlanda 
 
Med reservation för ändringar utanför vår kontroll. Alla tider är preliminära. 
 
2012-05-30 


