
Vybrali sme pre zájazd na skutočný raj na Zemi – exotické Maledivy panenské 
pláže, obkolesené nádhernými palmami, biely piesok a tyrkysová voda, spojené 
s Dubajom a odborným zájazdom na „9th Dental Facial Cosmetic Conference & 
Exhibition“ v novembri 2017 a na „AEEDC 2018 - UAE International Dental Conference 
& Arab Dental Exhibition“ vo februári 2018 v Dubaji. Všetko s priamymi letmi 
exkluzívnou leteckou spoločnosťou EMIRATES. 
 

 
 

   
 
TERMÍN:     3.11 – 10.11.2017 /8dní/ - 2290€ 
    5.2 – 12.2.2018 /8dní/ - 2490€     
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku priamymi letmi spoločnosti Emirates 

vrátane leteckých, bezpečnostných a palivových poplatkov 
 7x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami v hoteloch 

Ubytovanie v Adaaran Club Rannalhi hotel 4* na Maledivách – 
4noci, 4*hotel v Dubaji – 2noci a Dubai Internationa Terminal 
hotel 5* - 1noc 

 služby welness, executive  v hoteli Dubai International 5* 
 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 poistenie insolventnosti 
 všetky transfery v rámci itineráru 
ODBORNÁ ČASŤ:  3 – 4.11.2017 - 9th Dental Facial Cosmetic Conference & 

Exhibition 
 6 – 8.2.2018 - AEEDC 2018 - The 22nd edition of the UAE 

International Dental Conference & Arab Dental Exhibition  
 9 – 10.2.2018 - BEGO 2018 - Art of Implantology - 4th Implant 

Systems Global Conference v Dubaji 
stretnutie s miestnymi stomatológmi 
prednášky na odbornú tému 

PRÍPLATKY: jednolôžková izba – 790€ 
 služby All Inclusive v rezorte Adaaran Club 4* - 200€/osoba 
 ubytovanie vo „water villa“ v rezorte - 250€/osoba 
 poistenie UNION Svet – 3€/osoba/deň 
 vstup na budovu Burj Khalifa – cca 30€ 
 možnosť predĺženia pobytu o ďalšie dni 
 poplatky hotela na Maledivách:  6.00 USD environmentálny 

poplatok za osobu za noc 



 
1.Deň – 3.11.2017 ODLET Z VIEDNE DO DUBAJA          

- odlet z Viedne do Dubaja priamym letom spoločnosti EMIRATES o 14.55hod a príletom 

o 23.35hod/let 5h 40min/, následne po prílete presun na hotel v Dubaji 4*hotel 

     
 

2.deň – 4.11.2017 DUBAJ – ODBORNÝ PROGRAM          

- po raňajkách presun na odbornú výstavu, stretnutie s miestnymi stomatológmi, popoludní voľný 

program na prehliadku mesta, ubytovanie 4* hotel v Dubaji 

   
 

3.deň – 5.11.2017 POBYT V ADAARAN CLUB RANNALHI 4*      

- po raňajkách presun na priamy let spoločnosti EMIRATES z Dubaja do Male o 9.40hod s príletom 

o 14.55hod na miestne letisko Male//let 4h 15min/, následne presun rýchloloďou priamo do rezortu 

Adaaran Rannalhi Club, kde si budete môcť užívať raj na zemi 

   
4.deň – 6.11.2017 POBYT V ADAARAN CLUB RANNALHI 4*      

Užívajte si služby exotického raja, spojené s potápaním, relaxom a oddychom v krásnom prostredí 

bielych pláží a paliem. 

   
 

 

 

 

 



5.deň – 7.11.2017 POBYT V ADAARAN CLUB RANNALHI 4*      

Užívajte si služby exotického raja, spojené s potápaním, relaxom a oddychom v krásnom prostredí 

bielych pláží a paliem. 

   
 

6.deň – 8.11.2017 POBYT V ADAARAN CLUB RANNALHI 4*      

Užívajte si služby exotického raja, spojené s potápaním, relaxom a oddychom v krásnom prostredí 

bielych pláží a paliem. 

   
 

7.deň – 9.11.2017 VEČERNÝ PRESUN DO DUBAJA        

Využite ešte celý deň na relax, následne v podvečerných hodinách sa presunieme člnom na 

medzinárodné letisko a letom 22.55hod sa presunieme do Dubaja priamym letom spoločnosti 

Emirates s príletom o 2.05hod/ /let 4h 10min/, kde sa opäť iba v rámci letiskovej haly presunieme do 

hotela Dubaj International airport hotel 5*, *, kde budete mať možnosť zrelaxovať, využiť 

neobmedzený počet alkoholických a nealkoholických nápojov, dať si ľahkú večeru, alebo využiť služby 

wellness centra v hoteli 

    
 

8.deň – 5.11.2017 PREHLIADKA DUBAJA A PODVEČERNÝ ODLET DO VIEDNE    

Po raňajkách krátka prehliadka Dubaja a majestátnej budovy Burj Khalifa spojená s nákupmi 

a podvečerný odlet do Viedne spoločnosťou Emirates o 16.50hod a príletom o 20.00hod. /let 6h 

10min/ 

   


