
סיור מקצועי בדובאי  

ארגון הקבלנים בנגב

12-16.12.21

דובאיאקספוכולל השתתפות בתערוכת 



תקציר

מלון+ עראב-אל' בורג+  ומיירה'גשוק + טיסה בוקר לדובאי : ראשון, 12.12.21

'וילאגגלובאל+ האמירויות קניון+ דובאי ההיסטורית + 1הרצאה מקצועית : שני , 13.12.21

מופע מזרקות+ קניון דובאי + חליפה ' בורג+ דובאי פריים + EXPO DUBAIסיור ב : שלישי , 14.12.21

יפים במדבר'גחוויית ספארי+ דובאי מרינה :רביעי , 15.12.21

.העברה לשדה התעופה לטיסת ערב+ בוקר חופשי להשלמת ביקורים: חמישי, 16.12.21

.  בליווי מדריך ישראלי ומדריך מקומי דובר אנגלית, (על פי חוקי האמירויות)נוסעים בלבד 25בכל אוטובוס יהיו : חשוב



דובאי–ממריאים 

12.12,  ראשון

.שעות לדובאי באיחוד האמירויות הערביות3.5בשעות הבוקר נטוס בטיסה ישירה של כ 

בדרכנו למתחם החדש  , מסלוליה14נשים פעמינו דרומה לאורך שדרת שייח זיאד המרשימה על , לאחר הנחיתה ואיסוף מזוודות

Souk Madinatומיירה'גוהמעוצב של שוק מדינת הנמצא במתחם  Jumeirahעראבאל ' ממנו ניתן לראות את מלון בורג ,Burj

Al Arabכוכבי תיירות7המלון נחשב לאחד המפוארים בעולם ומדורג ב . הבנוי כמפרש הניצב על אי מלאכותי.

.ארוחת ערב. המשך למלוננו

מהטיילת המהודרת ובתי הקפה שלאורכה וממופע המזרקות  , הצמוד למלוןFESTIVAL CITYאפשרות להנות מאזור ה : לאחריה

.  המדהים המלווה את המפרץ המקומי



-יזמות וחדשנות , צמיחה-אמירות : הרצאה
פלא של בנייה

13.12, שני

:המיקצועיפתיחת הכנס –בבוקר 

מ נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ"ר ארגון הקבלנים בנגב ומ"יו–אביסרוראלי 

ל הארגון"מנכ–צביקה לבנה 

פלא של בנייה-יזמות וחדשנות , צמיחה-אמירות הרצאה במלון בנושא 
.  CREEK-הממוקם על תעלת ה, לב ליבה של העיר-- AL FAHIDIפאחידיאל , לאחריה נצא לסיור ברובע ההיסטורי של דובאי

- BASTAKIYAהטיפוסית ונגיע לשכונת ABRAהתעלה בסירת ה נחצה את.בשוק הזהב המקורה ובשוק התבלינים הצבעונינסייר

הדרכה בנושא המבנים ששוקמו ושופצו ונלמד על הבנייה  במהלך הסיור נקיים .  בה נולדה דובאי ההיסטורית

.חופשית באזורצהריים. א. המסורתית

.ומשפע החנויות, זמן חופשי ליהנות מהחוויה החורפית. נמשיך אל קניון האמירויות אשר בתוכו אתר סקי הפעיל כל השנה

כאשר כל מדינה מציגה במתחם שלה פריטים וסחורות , תרבויות העולםפארק המארח את  GLOBAL VILLAGE-בערב נצא ל 

פארק שעשועים  , מופעי רחוב ופעלולים, ברחבי הפארק עשרות חנויות ודוכנים. מופעי בידור ותלבושות, מאכלים מסורתיים, ייחודים

.  ארוחת ערב עצמאית באחד ממתחמי האוכל הרבים המפוזרים בין ביתני המדינות. ועוד



Expo Dubai 2020: הרצאה וסיור מקצועי
14.12,  שלישי

נסייר במתחמי  . הגדולה בעולם שהשנה דובאי זכתה לארחEXPOאת הבוקר נפתח בביקור בתערוכת ה

נתרשם מביתני הענק ונלמד על דרך . בתחום הבנייה והתשתיתהוסקיםהמדינות השונים ובעיקר בביתנים 

.  לא נוותר על ביקור בביתן הישראלי ומפגש עם קבלנים מקומיים. שלהםהמרשמההבנייה 

תמונה  מבנה הניצב כמסגרת. בשעות אחר הצהרים נעצור למרגלות אחד המבנים הייחודיים ביותר בדובאי

מטרים אך למעשה זהו  93מטרים ורוחבה 150הוא גובהה של המסגרת. Dubai Frameכן שמו ועל

,  נמשיך אל הבניין אשר נושא היום בתואר המבנה הגבוה בעולם. חלל דרכו משתקפת העיר כתמונה

תצפית  . מטר828במגדל המתנשא לגובה של 124ונעפיל לקומה ה   BURJ KHALIFAחליפה' הבורג

.המודרניתעוצרת נשימה על בנייניה של דובאי

המרהיב ברחבת הקניון המתקיים  המיזרקותנהנה מזמן חופשי בקניון דובאי העצום ולא נחמיץ את מופע 

.דקות החל מרדת החשיכה30מידי 

העברה למלון וארוחת ערב



איים מלאכותיים–איי הדקלים : סיור מקצועי
כתרופת פלא לכלכלה

15.12, רביעי

איים מלאכותיים כתרופת פלא לכלכלה  -איי הדקלים : נפתח את הבוקר בסיור מקצועי תשתיתי בנושא
איים מלאכותיים במטרה  3הנדסי שאפתני בו תוכננו להיבנות מפרוייקטשהוא חלק PALM JUMEIRAומיירה'גביקור באי הדקל כולל 

מסעדות  , מלונות, באי בתים פרטיים. זהו האי היחיד שבנייתו הושלמה. להרחיב את קו החוף של דובאי ולעודד את התיירות לאזור

אשר מיקומו בקצה ATLANTIS PALM–המובילה אל המלון האייקוני, (מסילתית-רכבת חד)במונוריילנגיע לאי . ואטרקציות ייחודיות

.  אי התמרים מחייב תמונת צילום אישית למזכרת

.  ארוחת צהרים חופשית

.חזרה למלון והתארגנות ליציאה למסע המדברי

סופיות המקיפות את דובאי ואת  -יפים ונשים פעמינו לחוויה מדברית אותנטית בדיונות החול האין'בשעות אחר הצהריים נעלה על ג

.נעצור לשקיעה עוצרת נשימה ונהנה מהנוף המדברי. ה'שארגאמירות 

.נסיים בארוחת ערב מיוחדת במאהל בדואי מלווה במופע מקומי

.המיקצועיסיכום הכנס 



והביתהחופשי 
16.12,  חמישי

.ויטהה'הדולצהקניות והביקורים באמירות , בוקר חופשי להשלמת החוויות

נשים פעמינו לשדה התעופה של דובאי לטיסת ערב חזרה  . האמירתיתם ונשלם המסע הקסום שלנו בגן העדן -11:00

.ארצה



מלון הכנס
12-16.12.21

https://www.dubaifestivalcityhotels.com/intercontinental

InterContinental Dubai Festival City – 5*

 InterContinental Dubai Festival)דובאי פסטיבל סיטי אינטרקונטיננטלמלון 
City)  ממוקם ליד קניון פסטיבל סיטי(Festival City Mall)  ומציע בריכה חיצונית

המלון  .(Dubai Creek)על מרפסת עם נוף פנורמי של דובאי קריק ’ מ25באורך 

.מציע ספא בשירות מלא עם ארומתרפיה

טלוויזיה , כל החדרים שטופי שמש וכוללים חלונות גדולים שמשקיפים לקו הרקיע
.CDונגן  DVDנגן , בעלת מסך שטוח עם ערוצים במספר שפות

 The Fish Houseכולל את מסעדת , תוכלו ליהנות ממגוון אפשרויות לסעודה
או מסעדת  , שמגישה את הדגה הטרייה ביותר עם חוויה מהסירה אל השולחן

Pierre's Bistro and Bar - בהובלת השף  18:30שפתוחה בערב רק מהשעה

אחרי  . לחוויה לילית של כל החושיםגניירפייר המישלןהמפורסם עטור כוכב 

תוכלו לבחור . תוכלו ליהנות מעיסוי מרגיע בספא, אימון ממריץ בחדר הכושר

.ממגוון טיפולים ארומתרפיים

,  חנויות500שמציע מעל , המלון מציע גישה ישירה לקניון פסטיבל סיטי בדובאי
,  לייזר, שמשלב מים ,IMAGINEואת המופע  Robinsonsכולל החנות הייחודית 

.אור ואש



כנס הקבלנים
12-16.12.21

פלא של בנייה-יזמות וחדשנות , צמיחה-אמירות 
העירמיזמיאחד הרצאה במלון על ידי : 09:00-10:00

EXPO 2020
2020אקספובתערכותביקור : 10:00-14:00

איים מלאכותיים כתרופת פלא לכלכלה-איי הדקלים 
באזור האיים המלאכותייםמיקצועיסיור : 09:00-10:00



תנאים כלליים

:המחיר כולל

(שעות4)לדובאי טיסה ישירה ✓

✓12.12  :06:15--12:15

15:40–13:45המראה  : 16.12✓

כוכבים על בסיס ארוחת בוקר  5במלון לילות4✓

INTERCONTINTAL FESTIVAL CITYדוגמת  

(יפים'ארוחה אחת בטיול ג)ערב ארוחות3✓

ממוזג וחדשני בהתאם להנחיות  אוטובוס תיירים ✓

איש25עד הבריאות

מדריך מקומי בהתאם למסלול✓

אמירייטסמצוות סולו מדריך ישראלי ✓

124קומה , חליפה' ביקור בבורג✓

.מדהיםבמדבר כולל מופע אוטנטייפים 'טיול ג✓

.באמירויותשרותיםתשר לנותני ✓

ExpoDubaiהאקספולתערכותכניסה ✓

:מחיר לא כולל

100$–( באם תידרש שוב–כרגע לא נדרשת )ויזה לדובאי •

בדיקת קורונה לפני הנסיעה•

$,  35-60בסך –(חובה)ביטוח נסיעות אישי כולל הרחבות •

.  תלוי בגיל המבוטח

ארוחות שאינן כלולות בתוכנית•

(.לאדם ליום$ 4-5מקובל לתת )למדריך הטיול תשר •

הוצאות אישיות•

"המחיר כולל"כל מה שלא רשום ב•

יורו430: תוספת לאדם בחדר בודדיורו1540: מחיר לאדם בחדר זוגי
יורו255( : ערב)תוספת לאדם אוכל כשר 

יחד עם הקבוצה באותו מלון

:בדיקות קורונה נדרשות

שעות לפני המראה  PCR72בדיקת : לפני היציאה מישראל•

בשדה בדובאיPCRבדיקת –עם הנחיתה בדובאי  

בדובאי   PCRבדיקת –( 14.12)לפני חזרה ארצה שעות 72•

ג"בנתב PCRבדיקת –עם הנחיתה בישראל 

.חודשים מיום הטיסה6לא נדרש בידוד למחוסנים או מחלימים •

.  לא ניתן להביא ילדים לטיול•



סולו איטליה

רמת גן32ביאליק 

03-6753141

0508-528882

yair@soloitalia.co.il
www.soloitalia.co.il

www.soloitaliamice.com
@soloitalia_travel

@allora_dreamyouritaly
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