
 

 

    

 

Dubaj  in EXPO z direktnim letom iz Ljubljane, 4 ali 6 dni 
Odhod: 27. februar 2022 

 

  

 
V organizaciji Slovenske turistične organizacije, Turistično gostinske zbornice Slovenije, Združenja 

hotelirjev Slovenije in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč 
 
 

Z direktnim letom nam je prestolnica arabskih emiratov bližja kot kadarkoli prej. 
Obiščite jo v času svetovne razstave Expo 2020, ki se prvič v zgodovini odvija v eni od arabskih 
držav. Obiskali boste izbrane najnovejše hotele in svetovno razstavo EXPO 2020 ter se udeležili 

workshopa Slovenske turistične organizacije 
 
 
1. DAN (27.2.2022): LJUBLJANA – DUBAJ                                                                                                              
Zbirališče potnikov ob predvidoma ob 12.30 uri na letališču JP Ljubljana. Prijava na polet v Dubaj. 
(ekonomski razred). Po pristanku prevoz do hotelu, nastanitev in nočitev.  
 
2.  DAN (28.2.2022):  STROKOVNI OGLEDI – SKUPNA VEČERJA                                                          
Po zajtrku bo organizirani ogled treh hotelov, predvidoma 'The St. Regis Dubai, The Palm', 'Caesars 

Palace Dubai', 'One & Only Royal Mirage' (možne so spremembe)  

Z razvojem turizma od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja se je Dubaj razvil iz majhne ribiške 

vasice ob Arabskem zalivu v eno vodilnih turističnih destinacij na svetu, kjer se naglo razvijata tako 

prostočasni kot poslovni turizem. Novi hoteli – v letu 2021 naj bi se jih odprlo 79 s 26.168 sobami – 

postavljajo standarde storitve, kakovosti in oblikovanja na globalnem nivoju. 

Po ogledih prosto popoldne. 

Zvečer organizirana skupna večerja na zanimivi lokaciji.  

 
 



 

 

 
 
3. DAN (1.3.2022): DUBAJ - celodnevni ogled razstave EXPO                                                             
Zajtrk. Celodnevni ogled razstave Expo 2020, ki se prvič v zgodovini nahaja v eni izmed arabskih dr-
žav, na 438 hektarjev veliki površini med mestom Dubaj in južno mejo z Abu Dhabijem. Na njej se bo 
predstavilo rekordnih 190 držav, med tistimi, ki bodo imele lastne in posebej za to priložnost zasno-
vane paviljone je tudi Slovenija. Osrednja tema Expa je »Povezovanje idej za prihodnost«,  
trije glavni sklopi in podteme razstave pa so priložnosti, mobilnost in trajnost.  Popoldan obisk slo-
venskega paviljona, kjer bo ob 16.30 uri workshop Slovenske turistične organizacije. Vrnitev v hotel.   
 
 
4. DAN (2.3.2022): DUBAJ – LJUBLJANA                                                                                                             
Zajtrk. Prevoz na  letališče. Prijava na polet letala proti Ljubljani ob 10:00 uri. Predvideni pristanek 
ob 14.30 uri. 
 
 

CENA: 995€   

Možno je podaljšanje bivanja do 4.3.2022, doplačilo je navedeno spodaj. 

HOTEL: COURTYARD BY MARIOTT BARSHA 4* 

www.marriott.com/hotels/travel/dxbcb-courtyard-al-barsha-dubai/ 

Hotel Courtyard by Marriott Al Barsha 4* se nahaja tik za nakupovalnim središčem Mall of the Emi-
rates in smučarskega centra Ski Dubai, plaža Al Sufouh pa je oddaljena le 2,7 km. Ponuja dobro 
opremljeno telovadnico in brezplačno zasebno parkirišče. Podzemni postaji Mall of the Emirates & 
Mashreq sta oddaljeni 5 do 10 minut hoje, vodni park Wild Wadi pa je manj kot 10 minut vožnje 
stran. Hotel se nahaja na priročni lokaciji v bližini poslovnih četrti Media City, Internet City in finanč-
nega centra. Mednarodno letališče Dubaj je od Courtyard by Marriott Al Barsha oddaljeno 27 km. 

Cena vključuje: 

• direkten polet z letalsko družbo  Flydubai iz Ljubljane (vključen en kos ročne in en kos odda-
ne prtljage),  

• obrok na letalu 
• celodnevno vstopnico za Expo  
• avtobusni prevoz letališče – hotel – letališče 
• prevozi na strokovnem delu potovanja z ogledi hotelov in prevoz na EXPO  
• 3x nočitev z zajtrkom v izbranem hotelu v dvoposteljni sobi (nastanitev dveh oseb) 
• skupno večerjo drugi dan potovanja 
• spremstvo slovenskega vodnika 
• organizacijo potovanja 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/dxbcb-courtyard-al-barsha-dubai/


 

 

 

Doplačila ob prijavi:  

• enoposteljna soba 231€ 

• podaljšanje potovanja za dve dodatni noči v hotelu in ločenim prevozom 200€ (27.2. -4.3.); 
cena je opredeljena za nastanitev dveh oseb v dvoposteljni sobi  

• podaljšanje potovanja za dve dodatni noči v hotelu in ločenim prevozom 460€ (27.2.-4.3.); 
cena je opredeljena za nastanitev v enoposteljni sobi  

Doplačila na poti:  

• turistična taksa 15 AED po sobi in noči 

• pričakovana napitnina 20€   

POMEMBNO: število mest je omejeno.  

NAJAVA POTOVANJA : TA PALMA, gdč. ŠPELA MARTINČIČ, tel.: 03 4284 290;  mail: travel@palma.si 
                                       za program 27.2.-2.3. 2022 je na voljo 20 mest 
                                       za program 27.2.-4.3. 2022 je na voljo 15 mest 

Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest, zadnji rok za prijavo zaradi končne potrditve hote-
la je 12.01. 2022. 

Program je veljaven skladno s splošnimi pogoji turistične agencije Palma, ki je sestavni del ponudbe.  
 
 
OSEBNI DOKUMENTI POTREBNI ZA VSTOP V DRŽAVO:  

A) Potreben je slovenski potni list, ki mora biti veljaven še najmanj 6 mesecev po izstopu iz Duba-
ja.  

Na letalski vozovnici mora biti napisano vaše ime in priimek kot sta navedena v potnem listu, zato vas 
vljudno prosimo, da preverite, če ste nam posredovali prave podatke. Predlagamo, da imate s seboj  
na potovanju tudi fotokopije potnega lista (stran z osebnimi podatki), da si zapišete številke vaših pla-
čilnih kartic in telefon, na katerega lahko kartico prekličete. Fotokopije imejte spravljene ločeno od 
originalov. Podatke bi potrebovali v primeru izginotja dokumentov. Od marca 2014 dalje v skladu z 
navodili MZZ vizum za slovenske državljane ni potreben. Ob vstopu posamezniki prejmejo poseben 
vstopni žig, na podlagi katerega pristojni organi ZAE preverjajo trajanje bivanja. Ob zaključku potovanja 
prejmete tudi t.i. izstopni žig.  Če potujete s potnimi dokumenti, ki niso slovenski, se prosim pozani-
majte ali obstajajo posebne carinske zahteve za vaš vstop. 

B) Potrdilo o negativnem PCR testu, ki ni starejše od 72 ur pred prihodom v Dubaj – VELJA ZA VSE 
POTNIKE starejše od 12 let.  

PCR test mora biti izdan v pisni obliki in angleškem ali arabskem jeziku ter mora vsebovati sledeče 
podatke: ime in priimek potnika, datum in uro testa,  identifikacijo oz. podatke in kontakt uradnega 
laboratorija oz. zdravstvene organizacije/organa, ki je izvedel test, uporabljeno tehniko za izvedbo  
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testa, številko potnega lista, s katerim potujete ter negativni rezultat testa. Samoplačniški test z 
obveznim naročanjem lahko opravite v pristojnih zavodih, zdravstvenih domovih in bolnicah.  
 

C) Pogodbo in polico sklenjenega zdravstvenega zavarovanja za v tujino (dvojno kritje). 
D) EU digitalno covidno potrdilo, prav tako v tiskani obliki, ki vam bo služilo za nemoteno gibanje    

   po Dubaju. 
E.)     dodatni PCR test v Dubaju za vse, ki  niso cepljeni (za obisk EXPA); vstop na EXPO brez  
         dodatnih testiranj v Dubaju je omogočen samo cepljenim obiskovalcem. Vsi ostali gostje  
         morajo ponovno opraviti testiranje v Dubaju ob doplačilu približno 35€.  

 

SVETUJEMO 
 Zaradi povečanega števila okužb povsod po svetu, lahko pride do nepredvidenih dodatnih zaostritev 
glede vstopa v emirat ali obiska razstave EXPO. Sosednji emirat Abu Dhabi je že sprejel odločitev, da 
lahko vstopajo v muzeje, trgovine, galerije, razstavišča in javne površine samo cepljeni obiskovalci. 
Morda se za podobno omejitev odloči tudi Dubaj, zato svetujemo, da imate izpolnjeni pogoj C (torej 
ste cepljeni).  

 
VRNITEV V SLOVENIJO – POTREBNI DOKUMENTI: 

• PCT pogoj ( gostje, ki bodo potrebovali test, ga morajo opraviti pravočasno in z najavo v Duba-
ju).  

• Dodatno izpolnitev PLF (Passenger Locator Form) obrazca za vstop v Slovenijo, ki ga 
izpolni VSAK POTNIK posebej, in ga najdete na povezavi https://app.euplf.eu/#/.  

 
 
DODATNE INFORMACIJE:  
Sofinanciranje udeležbe na strokovni ekskurziji 
 
Slovenski podjetniški sklad omogoča možnost sofinanciranja z vavčerjem za udeležbo v gospodarskih 
delegacijah v tujino. 
Več informacij najdete na povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127 
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogoča, da pridobijo sofinancirane upravičene stroške v 
višini največ 60%. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na vavcer@podjetniskisklad.si ali 02 
234 12 60. 
 
Pogoj za prijavo je potrdilo o udeležbi na strokovni ekskurziji in workshopu Slovenske turistične organi-
zacije, ki ga izda Slovenska turistična organizacija. 
Povezava na prijavo na workshop: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/poslovni-
dogodki/727-expo-dubaj-workshop-termalno-panonska-slovenija-01-03-2022 
 
Dodatne informacije glede workshopa 01.03.2022: 
Živa Vincetič, 01 589 85 96, ziva.vincetic@slovenia.info 
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