Dubai in Abu Dhabi
unikatno in ekskluzivno za
študente Višje strokovne šole BIC
Ljubljana

Na BIC Ljubljana poleg študija
in praktičnega izobraževanja,
širimo obzorja študentom s
potovanji po svetu, v obliki
fakultativnih strokovnih
ekskurzij. Odločimo se za
destinacije, ki so uvrščene bolj
med »sanjska potovanja. Skupaj
s turistično agencijo Imperial
travel pa naše zgodbe oživijo.
Leta 2014 smo se tako podali na
pravljična doživetja Dubaja in
Abu Dhabija.

Dubaj je mesto presežkov, najvišje stolpnice,
najbolj prestižen hotel, notranje smučišče,
doživetja puščave, jahanja kamel, beduinska
večerja ob sončnem zahodu in nočno življenje na
najvišjem nivoju.

S terenskimi vozili vožnja po peščenih sipinah,
opazovanje sončnega zahoda.

BURJ AL ARAB – najbolj prestižen hotel na
svetu (kar 7 zvezdic – če bi imeli lestvico večjo od
pet) v obliki jadra. Ima 220 suit, najmanjša 169 m2
in največja 780 m2. Najdražji koktajl za 12.000
EUR, svoj helioport in zasebni most do kopnega.

WHITE DUBAI – ekskluzivni nočni klub –
vstopnina samo s povabilom - nam je uspelo tudi
brez☺

Prestižne mestne palače, tržnice zlata, Palme
Jumeirah in z ladjico po dubajskem kanalu.

Dubaj in Abu
Dhabi – mesti
presežkov

ABU DHABI - glavno mesto
ZAE – neverjetna arhitektura
pomembnih svetovnih podjetij, ki
tekmujejo med seboj po
drugačnosti in prestižu.

EMIRATE PALACE – prestižni 5* hotel, ki ga je do letošnjega
januarja vodila hotelska veriga Kempinski. Za hotel je značilno, da
je vse pozlačeno in da imajo bankomat za zlato. Radovedni smo si
privoščili najdražjo kavo (8 eur) – ampak tudi kava je imela
naribano 24 karatno zlato, kar je vsekakor opravičilo njeno ceno.
MOŠEJA ŠEJKA ZAYEDA - je tretja največja
na svetu, z največjo ročno tkano preprogo na
svetu, ki jo je pletlo kar 1300 žensk dve leti.
Tehta 45 ton, njena vrednost pa je ocenjena na
8,5 milijonov USD. Mogočni lestenci, ki krasijo
mošejo so bili narejeni v Nemčiji, le-te pa
krasijo Swarovski kristalčki in barvito steklo iz
Italije. Lestenci so pozlačeni s 24 karatnim
zlatom. Eden od njih je tudi največji lestenec na
svetu, njegova vrednost pa presega 8 milijonov
USD.
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