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De ce Ras al Khaimah ? 

Ras Al Khaimah a fost asezare pentru mai multe milenii. Exista multe site-uri istorice si arheologice in intreg 
emiratul datand din diferite perioade de timp, inclusiv ruine ale civilizatiei Umm Al Nar (al 3 lea mileniu 
i.Hr.). Din punct de vedere al conditiilor naturale, Ras al-Khaimah prezinta o mare diversitate. Aici se afla atat 
munti cat si vai roditoare, atat desert, cat si mare. Datorita izvoarelor montane, aici pamantul este fertil si 
prielnic agriculturii. Prin aceasta Ras al-Khaimah este magazia de provizii pentru celelalte emirate. Se afla aici 
si o mica extractie petroliera numita Saleh. In anul 2004, au fost anuntate planuri indraznete. 
Suprafata: 1700 km, in nordul coastei continentale, chiar pe tarmul golfului Persic. 
Informatii Geografice: este cel mai nordic dintre emirate si adesea se spune despre el ca este si cel mai 
frumos. Aici se afla atat munti cat si vai roditoare, atat desert, cat si mare. Datorita izvoarelor montane, aici 
pamantul este fertil si prielnic agriculturii. Prin aceasta Ras al-Khaimah este magazia de provizii pentru 
celelalte emirate. Se afla aici si o mica extractie petroliera numita Saleh. In anul 2004, au fost anuntate 
planuri indraznete. 
Clima: tropicala si desertica, cu precipitatii putine si temperaturi cuprinse intre 10°C si 50°C.  
Gastronomie: Pe langa felurile traditionale arabe, fructe de mare si peste din Marea Arabiei, se gasesc 
produse reprezentative gastronomiei international. 
 
Sport si activitati pentru timpul liber: Saqr Park este curat, verde si bine intretinut, locul de plecare pentru 
multe croaziere de lux, cumparaturi, cluburi, restaurant, petreceri pe plaja, calatorii in rezervatii natural, 
scoala de navigatie, situri istorice. 
Shopping: in centrul vechi al orasului regasiti magazine traditionale si corturi, cu clasicul sortiment de 
covoare, metraje, bijuterii, parfumuri si alte suveniruri. 
Ras al Khaimah este orasul capitala, care se intinde in jurul golfului marin. Cel mai mare monument si 
mandria orasului, este vechea fortareata, care acum serveste drept muzeu. Este situata in partea de vest a 
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orasului, printre magazine, cladiri administrative si cartiere rezidentiale Emiratul este renumit pentru 
gradinile sale de palmier si terenuri fertile, care au oferit hrana si adapost in regiune pentru multe secole. 
Nisipurile rosii ale desertului acopera restul emiratului. 

Excursii optionale 

La destinatie, ghidul va trece pe la fiecare hotel si va prezenta excursiile optionale mai detaliat (pretul, zilele, orele 
cat si locul de plecare, dar si minimul de persoane necesar pentru care excursia se va realiza). Astfel va puteti face 
inca de la inceput planul pentru tot sejurul. 

 Turul traditional al orasului Dubai 

 Jeep safari cu cina bufet barbeque 

 Vizita la Hotel Burj Al Arab cu cina la Restaurantul Al Iwan 

 

Turul traditional al orasului Dubai 

Turul orasului Dubai prezinta atat noul cat si vechiul Dubai. Turul incepe cu noile imprejurimi ale orasului 
Dubai si apoi se opreste la Moscheea Jumeira, unul dintre reperele orasului, urmand o plimbare de-a lungul 
micului golf Dubai, linia vietii si pulsul orasului. Turul se opreste pentru ca oamenii sa se plimbe prin strazile 
inguste ale Al Bastakiya, vechiul Dubai, si continua spre Al Fahidi Fort, care adaposteste Muzeul Dubai. De 
aici, plimbati-va printre suflete si strabateti golful intr-un Abrah (taxi pe apa), continuati prin bazarul de 
condimente, cu arome de mirodenii exotice si mergeti la bazarul de aur cu 220 de vitrine stralucitoare. 

Durata excursiei: 5 ore 
Mijlocul de transport: local, autocar 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: tinuta decenta 
Atentionari suplimentare: este necesara o tinuta decenta pentru cei care intra in moschee 
Pret informativ: 50 USD/adult; 40 USD/copil 

 

Jeep Safari cu cina bufet barbeque 

Vă oferim oportunitatea de a parcurge dunele de aur, de nisip din Desertul Arabiei, cu jeep-uri special 
pregatite. Se face o oprire pentru a admira frumosul apus de soare, pentru câteva fotografii uluitoare şi 
pentru reîmprospătare cu apă. Se continua apoi călătoria spre locul de tabara al beduinilor, în inima 
deşertului, unde va puteti picta cu Henna, puteti sa va fotografiati in vesmintele locale, savurati băuturi 
răcoritoare, apă, ceai sau cafea. Încercaţi apoi plimbarile cu cămila. Atmosfera de noapte orientala este 
completata de o dansatoare din buricce prezintă un dans fascinant pe ritmul muzicii arabe. În timp ce vă 
relaxaţi în corturile beduine cu covor şi perne, degustati un delicios grătar, o cină tip bufet ce se serveste sub 
cerul înstelat. 

Durata excursiei: 5 ore 
Mijlocul de transport: local, autocar 
Include: Aceasta excursie nu include masa 
Tinuta recomandata: tinuta decenta 
Atentionari suplimentare: este necesara o tinuta lejera si incaltaminte sport 
Pret informativ: 75 USD/adult 

IMPORTANT! Preturile excursiilor optionale sunt disponibile la destinatie si pot fi modificate functie de 
numarul persoanelor participante sau de alte modificari aparute la fata locului. Pentru orice nelamurire 
nu ezitati sa contactati ghidul insotitor. 


