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DUBAI – EXPO 2020 

26 Februarie – 03 Martie 2022 

 

26 Februarie | BUCURESTI – DUBAI  

Intalnire la Aeroportul Henri Coanda Otopeni la ora 11:30 pentru imbarcare pe zbor direct Fly Dubai  

1798 catre Dubai. Decolare la ora 14:10 si sosire in Dubai la ora 21:05. Dupa formalitatile de intrare 

vom fi preluati de la aeroport pentru transfer hotel.  

Cazare Hotel Hotel Try by Wyndham Barsha Heights 4* sau similar 

27 Februarie | DUBAI EXPO 2020 

Astazi vom vizita Expo 2020. Vom explora ultimele tehnologii, vom 

descoperi pavilioane cu recorduri inregistrate in Guiness Book, dar 

vom cunoaste si oameni minunati.  

Expozitia este impartita in 3 zone, fiecare zona apartinand unei 

unei tematici: Mobility, Sustainability & Opportunity 

Mobilitatea este unul dintre cei trei piloni ai Expo Dubai 2020. 

Roboței, digitalizare, o lume plină de informație, sunt doar câteva elemente care fac trecerea de la 

istoria UAE la prezent și la viitor. Pavilionul arată progresul umanității și modul în care globalizarea a 

contribuit la lumea de azi. In pavilion vei urca cu cel mai mare lift din lume – putand sa intra pana la 

150 de persoane in el in acelasi timp. Vei face o plimbare prin istoria descoperirilor geografice, vei 

cunoaste cei mai important cosmografi si calatori arabi. 
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 Zona Sustenabilității Decorată cu „copaci” solari (acoperiti cu 

panouri solare ce se invart dupa soare) și pentru condensarea 

apei, dar și cu sisteme de apă care pleacă de la ideea sistemului 

arab de irigare – falaj, această zonă este gazda pavilionului Terra 

– Sustenabilitate, plin de soluții internaționale, menite să ne 

protejeze planeta. După ce aflați cum diferite țări din lume ajung 

la sustenabilitate cu ajutorul tehnologiei, opriți-vă la Hammour 

House pentru a descoperi recifele de 

corali sau pentru a urmări un spectacol 

pe scena în aer liber. 

Zona Oportunității Observați cum viețile noastre se interconectează și faceți 

cunoștință cu cei mai inteligenți factori ai schimbării din lume, doar în Zona 

Oportunității. Gazdă a pavilionului Misiune posibilă – Oportunitate, mergeți pe 

urmele unor personalități și inovatori sociali, aflând mai multe despre cum să 

creăm un viitor mai bun. Tinerii pasionați pot, de asemenea, să ia parte la 

activități speciale, dedicate dezvoltării abilităților și responsabilizării tinerilor. 

28 Februarie | DUBAI EXPO 2020 

Vom contiua vizitala Expo 2020 cu cele mai interesante pavilioane : Arabia Saudita, Japonia, Emiratele 

Arabe Unite, Egipt, Rusia, India, SUA, Bahrain, UK, Singapore etc.  

01 Martie | DUBAI EXPO 2020 – ZIUA PAVILIONULUI ROMANIEI  

Mic dejun. Participare la evenimentele dedicate zilei Romaniei in cadrul Expozitiei 

Mondiale.  

Optional participare la Forumul de afaceri Romania – Emiratele Arabe Unite, 

organizat la pavilionul expozițional Expo 2020 Dubai, începând cu orele 10.00, în 

marja manifestărilor prilejuite de Ziua României la Expoziția Mondială Dubai 2020, 

cu scopul promovării produselor și serviciilor românești precum și a României în 

general, ca destinație favorită a investițiilor străine 

02 Martie | DUBAI  

Mic dejun. Timp liber la dispozitie pentru continuarea intalnirilor de afaceri sau pentru alte excursii 

optionale in Dubai:  Safari in Desert cu cina barbeque, urcare in cea mai mare roata din lume Ain Dubai, 

vizita de o zi in Abu Dhabi 

03 Martie | DUBAI  

Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zbor de retur Fly Dubai la ora 18:15. Sosire in Bucuresti la ora 

21:50 

 

 

Tarif: 1195 Euro/ persoana loc in camera single 

Sau 995 Euro / persoana loc in camera dubla 
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Pachetul include 

- transport aerian Bucuresti – Dubai – Bucuresti Fly Dubai/  bagaj de cala inclus 

FZ1798N 26FEB   OTPDXB   1410  2105  

FZ1795R 03MAR  DXBOTP   1815  2150  

- 5 nopti cazare cu mic dejun in Hotel Tryp by Wyndham* sau similar  

- transfer aeroport – hotel – aeroport Dubai 

- 3 zile transfer dimineata de la hotel catre Expozitie 

 

 

Nu sunt incluse: 

• Asigurarea travel covid protection (obligatory) 

• Taxa CCIR participare forum economic : 300 Euro + TVA 

• Excursiile optionale Abu Dhabi 100 Euro/ pers; Desert Safari: 50 Euro/ pers; Marina Dinner Cruise 

60 Euro/ pers; Ain Dubai 45 Euro/ pers  

• Taxa hoteliera in Dubai, 4,5 USD/camera/noapte, se achita la hotel 

 

 

Conditii de calatorie: 

• Test RT-PCR negativ efectuat cu cel mult 72 h inainte de plecare 

 • Documente necesare calatoriei in Emiratele Arabe Unite pentru cetatenii romani: pasaport simplu electronic 

valabil cel putin 6 luni de la incheierea calatoriei. Nu se poate calatori in Emiratele Arabe Unite cu pasaport 

temporar. 

• Autoritățile medicale din Emiratele Arabe Unite la sosirea in Dubai fac al doilea test gratuit dar oblgatoriu pentru 

turisti. Procedura este rapida si foarte bine organizata. 

• Copiii sub 12 ani sunt exceptaţi de la efectuarea testului molecular negativ (tip PCR). 

• Este obligatorie  asigurare medicală internațională care să acopere şi costurile tratării COVID-19 și să 

completeze o declarație de sănătate la sosirea pe aeroportul din Emiratele Arabe Unite. 

• Este obligatorie descărcarea, pe un smartphone, a aplicației de monitorizare a traseului (COVID-19 DXB) și 

completarea datelor personale, deoarece facilitează coordonarea și comunicarea ușoară cu autoritățile din 

domeniul sănătății, în cazul în care apar simptome COVID-19 

 

 
 

 

Persoana de contact: Roxana Purcarescu / 0725997680/ office@olimpic.ro 
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