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CREUER MARÍTIM
Eclipsi solar a Dubai i
Llegendes d'Aràbia
DUBAI – ABU DHABI – NAVEGACIÓ – MASCATE –
NAVEGACIÓ – KHASAB - DUBAI

La mundialment coneguda soprano Ainhoa Arteta serà
l'encarregada que els passatgers assisteixin el 26 de
desembre (dia de l'eclipsi en el qual la Lluna ocultarà al Sol) a
un esdeveniment màgic i inoblidable.

699 €
Sortida: 21 desembre de 2019

8 dies / 7 nits

►RÈGIM TOT INCLÒS ►WIFI GRATIS ► CONCERT LÍRIC INCLÒS
► TAXES PORTUARIAS NO INCLOSES

Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta promoción, y en las
relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, consulta o reclamación
relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77. ServiTravel está situada en la calle Balmes número 89 de Barcelona. CIF: B63913586

DIA 1, 2 i 8: DUBAI
Dubai és considerada com la joia de les set Unions dels Emirats Àrabs i reconeguda com l'urbs més
cosmopolita del món, dotada d'una moderna infraestructura en l'actualitat. Se situa en la costa sud-est del
Golf Pèrsic i limita al sud amb l'emirat d'Abu Dhabi i al nord amb Ras al-Haima. La major part de la seva
riquesa procedeix dels béns immobles i de les transaccions financeres que realitza, la qual cosa l'ha convertit
en una de les ciutats de major creixement a Orient Mitjà.

Quan realitzis turisme en Dubai, no has de deixar de visitar el gratacel Burj Khalifa, que és l'edifici més alt
del món, amb 160 plantes, el parc aquàtic Wild Wadi o el Mall of the Emirates, el segon centre comercial
més gran de Dubai.
DIA 3: ABU DHABI
La ciutat d'Abu Dhabi és la capital de l'emirat homònim, així com la capital i la segona ciutat més poblada
de la unió dels Emirats Àrabs. Situada al sud-est del Golf Pèrsic, Abu Dhabi es troba en una curiosa illa en
forma de T i en les últimes dècades del segle XX, ha experimentat un excel·lent creixement fins a convertir-se
en una metròpolis cosmopolita de renom internacional.
Entre els llocs destacats d'Abu Dhabi es troben la mesquita Sheikh Zayed, el temple religiós més gran de
la unió dels Emirats Àrabs, el parc temàtic Ferrari World Abu Dhabi, la completa i turística Illa de Yas, amb
nombroses opcions d'oci per a tota la família i l'extens recinte aquàtic Yas Waterworld.
Dia 4 i 6: NAVEGACIÓ
Durant aquest dia de navegació pots gaudir de tots els nostres serveis a bord per a fer el que més et vingui de
gust. Pots relaxar-te al Spa amb un massatge, navegar per internet, practicar algun dels molts esports al teu
abast o visitar el gimnàs, tombar-te al sol en coberta gaudint de la teva beguda favorita, jugar en el casino o
gaudir de les diferents opcions al teu abast.
DIA 5: MASCATE
A la vora de la mar Aràbiga, en ple Golf d'Oman, es troba Mascate, la ciutat més antiga del Golf Pèrsic.
Està aixecada de forma allargada i amb gran quantitat de rius que neixen a les seves muntanyes principals. A
més, a pesar que és la ciutat amb major població d'Oman, Mascate ha mantingut l'essència de les ciutats
clàssiques i els pobles costaners d'Orient, ja que, en el seu horitzó, els únics elements que sobresurten són
els minarets de les mesquites.
Entre els llocs més importants de Mascate que coneixeràs amb el teu creuer, pots trobar la Gran Mesquita
del sultà Qaboos, un dels monuments religiosos més importants de Mascate, i el palau Al Alam, la
residència de l'actual sultà d'Oman.

DIA 7: KHASAB
Separada de la resta del territori omaní per una àmplia
zona pertanyent a l'Emirat de Sharjah, dins de la unió
dels Emirats Àrabs, es troba la península de Musandam.
Aquest entorn se situa a aproximadament una hora de
viatge amb avió en direcció al nord de Mascate. La porta
d'entrada a aquest enclavament és Khasab, la principal
ciutat d'aquesta província.
A l'hora de realitzar turisme en Khasab, la qual cosa
més destaca són els seus particulars 'fiords d'Aràbia',
que és un enclavament natural de Khasab que et
permetrà estar en contacte directe amb la naturalesa
d'Unió dels Emirats Àrabs, podent observar el nedo
dels dofins i la convivència en l'aigua de les ratlles i les
tortugues marines.
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