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Czarterem do Dubaju z Best Reisen Group 
2014-04-03  
 
 
 
Biuro wprowadza do swej oferty nowo ść: wakacje czarterowe w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich.  

Pierwszy samolot czarterowy  wyleci z Warszawy do Dubaju na początku maja. Loty 
odbywać się będą co tydzień. 

– Emiraty cieszą się wśród naszych klientów niesłabnącym powodzeniem – mówi Leila Ben 
Arfi, prezes Best Reisen Group  – od kilku już lat z powodzeniem oferujemy tam pobyty i 
wycieczki, bazując do tej pory na przelotach samolotami rejsowymi. Jednak w związku z 
coraz większą popularnością Dubaju i innych emiratów oraz licznymi sugestiami ze strony 
klientów i agentów, zdecydowaliśmy się na czarter. 

Co nas czeka na miejscu?  

Nowoczesna architektura, drapacze chmur, 
najnowsze technologie, cuda inżynierii, 
ekskluzywne rezydencje, ośmiopasmowe 
autostrady, ogromne kompleksy handlowo-
rekreacyjne, iluminowane fontanny, sztuczne 
wyspy, luksusowe hotele w otoczeniu pustyni, gór 
i plaż. 

Warto tu przylecieć, by zachwycić się 
futurystyczną architekturą, ale także wypocząć na 
plażach i pod palmami zasilanymi wodą z 
odsalarni, zjechać na nartach po sztucznym 
stoku lub po pustynnych wydmach, zwiedzić 
muzea, galerie, robić zakupy w 
najnowocześniejszych galeriach handlowych albo 
na tradycyjnych targach. Tuż obok szokujących 
rozmachem budowli widać lśniące meczety, a 
obok portu z ekskluzywnymi jachtami – stare 
gondole na kanale. Jednego dnia można oglądać 
rajd bolidów, następnego – wyścigi wielbłądów.   

Na gości czekają także różne imprezy sportowe, 
koncerty, wyścigi itp. 

Dzięki bezpośredniemu połączeniu urlop w 
Dubaju , Ras al Khaimah, czy Abu Dhabi  jest 
jeszcze bardziej atrakcyjny! 
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Oto kilka propozycji hotelowych Best Reisen Group:  

ATLANTIS THE PALM – jeden z najlepszych hoteli świata, nawiązujący stylistyką do 
wyobrażeń o legendarnej Atlantydzie, zbudowany na sztucznej wyspie w kształcie palmy. 
Oryginalny wystrój, mnóstwo atrakcji, największy na Bliskim Wschodzie park wodny, zatoka 
delfinów. Wynegocjowane ceny! 

HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT&SPA – piękny kompleks  o oryginalnej architekturze 
nawiązującej do pałacowych wnętrz arabskich. Idealna propozycja na luksusowe  wakacje w 
romantycznej i beztroskiej atmosferze. 

MAJESTIC HOTEL TOWER DUBAI – laureat edycji konkursu Najlepszy Hotel 4* na Bliskim 
Wschodzie.  Klasyka stylu, gościnność, elegancja, świetna lokalizacja w sercu dzielnicy Bur 
Dubai, w sąsiedztwie centrów handlowych, dwóch bazarów, drapaczy chmur. Promocyjne 
ceny! 

Jedną z nowości Best Reisen Group są dwa eleganckie hotele  w nowopowstałym 
ogromnym kompleksie Habra Village  w Ras Al Khaimah. Wszystko jest tu w zasięgu ręki: 
piękna długa plaża, galeria handlowa, prestiżowe pole golfowe, port jachtowy, centrum 
konferencyjne, wyśmienite restauracje, baseny, delfinarium, plac zabaw dla dzieci, a w tle 
malownicze góry i pustynia. 

Informacje: www.bestreisengroup.pl, 
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Nowa Wiosenna Promocja Singapore Airlines na przeloty z Polski do 
Azji ju ż od PLN 3.359 
2014-04-04 

Singapore Airlines oferują nowe, atrakcyjne ceny na przeloty do  28 portów w Azji 
Południowo-Wschodniej. Pasażerowie mogą polecieć do Singapuru za zaledwie PLN 3.380, 
a koszt przelotu na Bali, słynną Wyspę Bogów, wynosi zaledwie PLN 3.759. Nowa Wiosenna 
Promocja dotyczy podróży rozpoczynających się w Polsce, przez Monachium lub Frankfurt, 
w terminie od 25 kwietnia 2014 do 31 maja 2014. Rezerwacja i sprzedaż do 16 maja 2014. 

Podane ceny zawierają koszt przelotu w obie strony ze wszystkich polskich lotnisk 
międzynarodowych, które mają bezpośrednie połączenie do Monachium lub Frankfurtu – 
rejsami Lufthansy. W cenie ujęto opłaty lotniskowe i paliwowe skalkulowane na dzień 
03.04.2014r. 

Nowa Wiosenna Promocja z Polski do Azji Płd.-Wsch.  – wybrane 
kierunki 
Trasa przelotu z Polski przez Monachium * lub Frankfurt * - ceny od: 
Singapur PLN 3.359 
Indonezja PLN 3.759 
Malezja PLN 3.807 
Tajlandia PLN 3.825 
Wietnam PLN 3.810 

 Rezerwacji można dokonywać we wszystkich biurach podróży na terenie całego kraju. Za 
pośrednictwem naszej międzynarodowej strony singaporeair.com można zrobić rezerwacje z 
Frankfurtu lub Monachium, bez dolotu z/do Polski. Informacje w języku polskim są dostępna 
na stronach singaporeair.pl. 

Warunki taryfy wymagają pobytu nie dłuższego niż 21 dni, i nie krótszego niż 7 dni. 
Wyjątkiem jest podróż do Singapuru, gdzie pobyt można ograniczyć nawet do weekendu: 
sobota-niedziela. 

Singapore Airlines i SilkAir operują do: Singapuru, Kuala Lumpur, na Langkawi i Penangu, 
do Kuching, Dżakarty, na Bali i Lombok, do Balikpapan, Manado, Pekanbaru, Palembang, 
Solo City, Surabai, Medanu, Chaing Mai, Ho Chi Minh City, Hanoi, Danangu, Phnom Penh, 
Siam Reap i Yangoon. 

 


