
 

 

 
 

 דאבי ואבו לדובאי לימודית משלחת

 התיכון במזרח והשקעות בינלאומי ן"נדל בנושא

 איחוד האמירויות  - בין מדבר ויםממלכות 

I want Dubai to be a place where everybody from all over the world meet 

each other, don’t think of fighting or hate, just love it. Enjoy the sport 

and that’s it. 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

 

ישבנו  .לום הופך למציאותהח ,היום  .טיול באיחוד האמירויות עד לא מזמן נשמע לנו כמו חלום

 ,תרבות ,היסטוריה  מה הכי חשוב להראות לכם בשבע הנסיכויות של המפרץ הפרסי ,וחשבנו

בין אמת  ,עתיק למודרניבין   בטיול נבקר בדובאי  !לוהכ-התשובה הייתה לנו פשוטה  מלונות פאר

המאוכלסת ביותר באיחוד העיר ,דובאי .בטיול שמשלב את המזרח והמערב באופן מושלם ,לדמיון

היא מרכז כלכלי  ,מזרחי של המפרץ הפרסי-האמירויות הערביות השוכנת על חופו הדרום

ומציע אין סוף חוויות  ,ללא ספק מדובר על האזור הנחשק ביותר היום .ותחבורתי בינלאומי

אבו  .ושמש ללא הפסקה,קניות פעילויות אקסטרים  ,אטרקציות נוף ארכיטקטוני , :תרבותיות

 ,מלונות פאר ,אוניםימוז ,פוליטיקה ,עיר התרבות החדשנית ,העיר העשירה ביותר בעולם ,דאבי

 .מסגדים ואטרקציות רבות נוספות

 ימים 5 /לילות 4

20/02/22 – 24/02/22 

 טיסות אל על

  דובאי–תל אביב  -  איום  /1 יום



 

 

 
 

משבע האמירויות  חת, אDUBAIובאי לדבנמל התעופה לקראת הטיסה  פגישה  02:30

עיר מודרנית מאוד והפופולרית ביותר לתיירות  ,המרכיבות את מדינת איחוד האמירויות

 .עולמית

של באנגלית  והצהרת הבריאות  בהגעה לשדה התעופה יש להציג את בדיקת הקורונה *** 

 משרד הבריאות.

 .לשינויים( בכפוףהטיסה  )שעות לדובאי ה ישיראל על  טיסת   06:30

 .לדובאי הגעה   12:30

 .ויציאה לאוטובוס –בדיקת קורונה       ***

 תעופה.השדה משוער יציאה מ זמן  14:00

 השחקים גורדיומ הארכיטקטורה, נתרשם מרך הרחוב הראשי "שיח זיאד"ונערוך סיור לא ***   

במרכז פנורמי ליה. נערוך סיור מדבר ע שכל העולםומהמבנים המדהימים  המרהיבים

 לפני שנעבור למלון.  העיר

 

 

  .למלון הגעה  16:30

 .לחדרים להתארגנות נעלה      *** 

 .בסגנון מזנון המלוןארוחת ערב במסעדת  21:00

, אחד מהיפים    והיוקרתיים  -VAULTהוולט בר לילה הבמלון למועדון  70 לקומה  נעלה    23:00

 . כולל משקאות(לא ) בדובאי ממנו נשקף נוף פנורמי מדהים על העיר 

 . לנו אוטובוס יחכה ביציאה מהשדה  ***  



 

 

 
 

 

 

 טיול ג'יפים במדבר  - בוקר של הרצאות אחרי הצהריים -ב' יום  /2יום 

 ארוחת בוקר 07:00-09:00

 .למחנה אירוח בסגנון בדואי מסורתי   LANDROVER JEEPנצא  לכיוון המדבר ב  15:30

 

 בוקר של הרצאות:  30:09

דוקטורנט למשפטים , ראש פירמת עורכי הדין  - עו"ד אברהם ללום -נדל"ן וטכנולוגיה  .1

 הבינלאומית אברהם ללום ושות'

שותף במשרד עורכי דין  -שאראם ספאי  -ייצוג תאגידים בינלאומיים, ואנשים בעלי הון  .2

 אנג'ל -אפרידי 

 נורת'-מנכ"ל ניו –ג'יימס קורי  -סקירה כללית על הנדל"ן בדובאי  .3

 וחלבי״ ״דקר ב שותף - חלבי-אל וואהאב עבדול -באמירויות  ן"לנדל מוסדי מימון .4

 גל שפר וגואל קהורי - השקעות נדל"ן והזדמנויות עסקיות בדובאי .5

 יו"ר לשכת שמאי המקרקעין -  חיים מסילתי -תקנים בינלאומיים בעולם השמאות  .6

מנכלית לשכת המסחר  – ד"ר נירית אופיר – אתגרי נדלן, רגולציה והזדמנויות חדשות .7

 GCC-והתעשייה ישראל 

 

 **במהלך היום אתם מוזמנים לשתי הפסקות קפה וארוחת צהריים**

 החברות הקבלניות ! )עדכון בהמשך(**סיכוי רב לסיור  קצר באתר אחת 



 

 

 
 

 

 .BBQ ברביקיו  ארוחת ערב בסגנון 19:30

 .זמן חופשי לבלות בנמל חזרה למלון או  21:00

 

 

 י העיר העתיקה והחדשהובאד -  'גיום  /3יום 

 ארוחת בוקר מזנון  07:00-0900

  יחכה לנו מחוץ למלון. ממותג אוטובוס***     

 .***     מים באוטובוס



 

 

 
 

 ונשמע על התרבות  התרבות במרכזנעצור לביקור  , דובאי העתיקהב ביקור 09:30

 ולאחר מכן   ה"ומייר'ג"נראה את המסגד הגדול ביותר בדובאי  .תהמקומי           

 עם ,דובאי של העתיקה התרבות את לחוות ניתן שם אשר, אותנטי טיפוסי לשוק נמשיך            

 .ומסגדים גלריות, מוזיאונים, הזהב שוק, אגוזים, ספרן, שמנים של ארומטיים ריחות

 " ואת  "CREEK-לאורך נחל הנראה את הסירות המקומיות "אברה" השטות 

הרציף משמש היום כנמל של דובאי אליו משנעות    היבשה. מי הים לתוךאת פריצת ו

 סחורתן.הספינות את 

 

 נמשיך לביקור באחד הבניינים המיוחדים של העיר )אולי בעולם(  11:30

          "THE FRAME OF DUBAI  " מ"ר ודומה  150שמשקיף על העיר מגובה של 

 למסגרת תמונה. בכניסה לבניין נצפה בסרט מרגש המספר על החזון שנולד לפני            

 לאתר תיירות יוקרתי . נעלה לקומה אחרונה ונעלה על המדבר שהפך  שנה  על 50          

 גשר הזכוכית.  SKY WALKה          



 

 

 
 

 

 

 בדובאי מול אחד הקניונים הגדולים בעולם. נראה את האקווריום הגדול ומגוון נבקר 14:00

 של בעלי חיים ימיים כולל כרישים וגן החיות התת ימי מבחוץ. זמן חופשי בקניון.          

 .לכיוון הנמל המפורסם לערב שייט כולל ארוחת ערבנצא  18:30

 מיקומן שם על  THE POINTEמים הגדולות מזרקות הדרך כשבדרכנו נעבור סיום השייט   22:30

 .הדקלים באי

         

 

 

 



 

 

 
 

 לילהבמועדון  ערב בילויאופציה ,  -ביקור באבו דאבי  ובמוזאון הלובר  -יום ד' – 4יום  

 ארוחת בוקר מזנון  07:00-08:30

   .העיר העשירה ביותר בעולם ,אבו דאבי ,ביקור בבירתה של איחוד האמירויות 08:30

. המסגד מיועד "השייח זאיד מוחמד שיזם"נתחיל בביקור במסגד הגדול על שם אבי האומה 

רצפת המסגד מכוסה בשטיח אחד  .אלף מתפללים40 להיות המרכז המוסלמי ויכול להכניס 

למסגד  .קורות המסגד מצופים שיש לבן והוא מוקף בריכות מים .שכולו נעשה בעבודת יד

  .ות לביקורהזה מגיעים מבקרים מכל הדת

 נראה את מלון" אל וואט קיסר"לאחר הביקור נבקר  במגורי הנשיאות והארמון הנשיאותי 

                                                                        ."ארמון האמירויות" אחד ממלונות היוקרה בעולם

ואוספי  ,האומנים הגדולים בעולםאשר שם נתרשם מעבודות  ,נמשיך לביקור במוזאון הלובר

 .אומנות עתיקה

 ממגוון הרעיונות הארכיטקטוניים. נתרשם  ,נמשיך לטייל בעיר

 נחזור לדובאי לפנות ערב.

 

   :אפשרות בתוספת תשלום 

 WHITE  למועדון לילהיציאה    21:30

  VIPאזור    ***  

 במרכז השולחן  SHARRING***  ארוחת ערב  

 משקאות עשיר לשעתיים***  תפריט 



 

 

 
 

 

 

  תל אביב -ביקור באקספו  –דובאי  - 'היום / 5ום י

 ארוחת בוקר    07:00-09:30

יותר הארוכה בהיא  העולמית  Dubai Expo 2022 נמשיך לביקור באקספו, תערוכת    09:30

חודשים במדינות שונות ברחבי העולם. בתערוכה  6-שנים כ 5-בעולם ונערכת אחת ל

מדינות מרחבי  העולם ומציגות טכנולוגיות חדשניות ופיתוחים שונים.  190 -משתתפות כ

מטרת התערוכה לעודד יצירתיות וחדשנות בעולם, כמו גם ליצור מפגשים וחיבורים עסקיים 

 לפתח את הטכנולוגיה בעולם.וכך  בין מדינות שונות 

 

 .העברה לשדה התעופה 17:00

  .טיסת אל על חזרה לתל אביב  21:30

 .נחיתה בארץ  01:30

 מחיר ותנאים



 

 

 
 

  $ 1,795    זוגי המחיר לאדם בחדר

 $ 485                   תוספת לחדר ליחיד

 

 )כפוף לשינויים( טיסות

  12:30 נחיתה  06:30  המראה    973על דובאי אל  –תל אביב  יציאה   

 )למחרת(   01:30נחיתה  21:30המראה    974תל אביב אל על  –דובאי   חזרה 

 

 לינה

 Sofitel Dubai The Obelisk*5במלון לילות  4 

 

 כלכלה

 אחת. וארוחת צהריים ללא משקאות ארוחות ערב 3  

 תחבורה

 .  MERCEDESרכב ב –העברות וטיולים 

 . LANDROVERפים במדבר טיול ג'י

 הדרכה

  .דובר אנגליתמקומי  ומדריך  ישראלי מצוות מילניוםמדריך 

 

 

 

 



 

 

 
 

 כניסות לאתרים

 יום טיול מקיף בעיר העתיקה והחדשה 

  כניסה לFRAME OF DUBAI 

 שייט כולל ארוחת ערב בנמל 

 יום טיול באבו דאבי כולל כניסה לארמון ומוזאון הלובר 

 טיול ג'יפים במדבר 

 לאקספו כניסה 

 טיפים

 למעט המדריך הישראליבחו"ל לנותני השירותים 

 תוספות

 יום הרצאות כולל פעמיים הפסקות קפה וארוחת צהריים

 המחיר איננו כולל

 WWW.CHECKTOFLY.CO.ILאפשר ב  –שעות לפני היציאה לדובאי  72בדיקת קורונה * 

 העתקים מודפס באנגלית לשדה התעופה 2יש להביא   

 נוסע   לכל הבדיקה עלותבמלון(  תחזרה לארץ )קליניקה פרטיהשעות לפני  72בדיקת קורונה * 

  )התשלום יתבצע במזומן(.$  50

 .בדיקת קורונה בנחיתה בבן גוריון* 

 ביטוח נסיעות

  .)מומלץ מורחב ומותאם לתקופה זו (  ניתן לקנות דרך משרדנו 

 הוצאות אישיות

 חודשים 6יש צורך לדרכון בתוקף 

 תנאי תשלום 

 תשלומים שווים ללא ריבית  3-ניתן לשלם ב

 .בדולרי לחשבון או בשקלים בנקאית בהעברה ניתן לשלם

 

 

 

 

 -הקורונה בתקופת טיולים



 

 

 
 

 ולדחות לבטל הזכות את לעצמה שומרת מילניום היציאה לפני קורונה התפרצות של במקרה 

 דחיית או $ דמי טיפול 47כספי למעט  החזר בין לבחור אפשר יהיה כזה במקרה. הטיול את

 .טיול

 כסדרם ייצאו הטיולים, היעד למדינת טיסות ומתקיימות תיירים מקבלת היעד מדינת עוד כל .

 גם הכוללת, ל"לחו נסיעות ביטוח בפוליסת(, הניתן ככל מוקדם) להצטייד חובה חלה הנוסע על

 .כספי והפסד נפש עוגמת לכם לחסוך מנת על וזאת. חובה הוא זה סעיף. קורונה סעיף

 לטיול היציאה לקראת יעודכנו לישראל וכניסה יציאה לדרישות בנוגע סופיות והנחיות עדכונים. 

 

  :ביטול ודמי כלליים בתנאים לצפייה

https://www.mtours.co.il/content/general_conditions.aspx 

 

 לצפייה בתנאי הביטוח דרך מילניום 

https://www.mtours.co.il/content/general_conditions.aspx 

 

 (וחגים  חג וערבי שבת/שישי כולל לא חמישי עד ראשון: עבודה ימי חישוב) :ביטול דמי תנאי 

 $47לפני היציאה דמי ביטול  ימי עבודה  60עד 

 דמי ביטול 30%לפני  ימי עבודה  30ועד  ימי עבודה  59-מ

 דמי ביטול 50%לפני היציאה  ימי עבודה  14ועד  ימי עבודה  29-מ

 דמי ביטול 100%ועד יום היציאה  ימי עבודה  13-מ

 

 naama@mtours.co.ilמייל  6610616-052נעמה  לפרטים והרשמה 

 SARA@MTOURS.CO.ILמייל   9584920-054טל  –או  אצל שרה 

 יש לשלוח טופס הרשמה כולל צילום דרכון ואישור חיסונים

https://www.mtours.co.il/content/general_conditions.aspx
https://www.mtours.co.il/content/general_conditions.aspx
mailto:naama@mtours.co.il
mailto:SARA@MTOURS.CO.IL

