
    

OBS! OBS! OBS! 
Fåtal platser kvar!            
Hög tid att boka!!! 
(Sista dag: 22/2) 

 
Dubai - med Dubai World Cup på Meydan! 
 24 – 30 mars 2010 

 
I år invigs Dubai’s nya kapplöpningsbana MEYDAN och i mars möts världens främsta galopp-
hästar och jockeys i Dubai World Cup. Missa inte årets mest spektakulära galopp-evenemang!  
 

Onsdag 24 mars – Första intrycket av Dubai 
Ankomst sent på kvällen till Dubai, där buss väntar för transport till hotellet. Välkomstdrink och incheckning.  
 
Torsdag 25 mars  - I galoppens tecken!  
Tidigt i ottan beger vi oss av för att få ett första intryck av den nya kapplöpningsbanan MEYDAN. Vi har 
möjlighet att se något av morgonträningen innan det bjuds frukost ”Breakfast with the stars” samt mingla 
med några kändisar – både två och fyrbenta! Direkt från Meydan, till Jebel Ali där vi gör ett stallbesök för att 
ser hur livet för hästar, tränare och jockeys ter sig på insidan av en träningsanläggning (tilläggsarrangemang) 
 
På kvällen är det dags för den spännande, omtalade ökenfesten ”The Arabian Night”.Den arrangeras av 
Dubai Racing Club – med presidenten som värd - så bered er på en helt fantastisk kväll i glada hästvänners 
sällskap. Maten består av en gigantisk buffé med vacker, välsmakande och varierad mat. Till detta får vi vin, 
öl eller andra drycker. Under kvällen blir det underhållning, du kan rida på kameler, röka vattenpipa, dricka te 
m.m. Närmre ”tusen och en natt” på riktigt, kan man inte komma! (tilläggsarrangemang) 
 
Fredag 26 mars – Upptäck Dubai 
Efter frukost beger vi oss ut på en spännande ”sightseeing Dubai” med buss och engelsktalande lokalguide. 
Vi får en fängslande färd genom spännande kultur och historia, bl a ser vi den stora Moskén i Jumeirah och 
gör ett kort besök på Dubai museum, vi får se de nya projekten med ”the Palm” och det osannolika Atlantis-
hotellkomplexet. Avslutningsvis åker vi vattentaxi över viken som delar Dubai och vi får uppleva den äldre 
delen av staden med kryddmarknad och ”guldsouk” (tilläggsarrangemang) 
 
På kvällen planerar ett besök och middag på världsberömda Burj Al Arab – det 7* hotellet! Mer info om detta 
tilläggsarrangemang kommer närmre avresa. 
 
Lördag 27 mars – World Cup på Meydan Racecourse 
World Cup dagen börjar med en lugn förmiddag på hotellet, stranden eller annan aktivitet.  
Gemensam transfer till kapplöpningsbanan. Du kan välja följande arrangemang på plats:  
 
Apron Views – (=International Village) Stort utomhus-område beläget mellan banan och the Meydan 
Grandstand. Här hittar du champagnebaren, det minglas och koras bäst klädda dam/par/herre. Inomhus 
finner du mat & dryck till försäljning och framåt kvällen är det dj och party-stämning. God stämning men inga 
garanterade sittplatser. Ingår i resans pris.  
 
Grandstand Premium Seating – Vill du inte missa ett lopp, ska du välja detta alternativ. Här har du en 
sittplats på utomhusläktare, på ett område som sträcker sig längst sluttampen på upploppet och förbi 
målgången. Mat och dryck till försäljning inom detta område, bakom läktaren. Tillägg: 2000 sek  
 
Transfer tillbaka till hotellet efter en händelserik dag.   
 
Söndag 28 mars – Ledig dag  
Hela dagen ledig för egna aktiviteter. Passa på att shoppa, sola, bada eller ut och se mer av alla 
byggnadsverk som byggs i denna fascinerande stad.   
 
Måndag 29 mars – Ledig dag + hemresa 
Sista chansen att njuta av sol o bad eller ännu mer shopping!  
På kvällen tar vi transferbussen från hotellet till flygplatsen för hemresa med nattflyg. Hemkomst 
under tisdagen den 30 mars 

 
 



    

Equi tours Telefon (+46)  
Stjärnplan 3 040 – 29 88 08   www.equitours.se 
216 18 Limhamn 040 – 30 58 05 (fax)                                       e-mail: info@equitours.se    
                               

Dubai flyg- hotell- & prisinformation  
 
Flygresan – flyg med Air France 
24 mars Stockholm – Paris 06.40 – 09.20 
24 mars Köpenhamn – Paris 10.05 – 12.05 
24 mars Paris – Dubai 13.35 – 23.05 
 
30 mars Dubai – Paris 00.40 – 05.45 
30 mars Paris – Köpenhamn 07.30 – 09.20 
30 mars Paris – Stockholm  09.40 – 12.10 
Flyg även från Oslo, vänligen ring oss för detaljer! 
 
Hotell Vi har två hotell att välja på. De har båda god standard.  
 

Sheraton Dubai Creek Hotel 5***** www.sheraton.com  
 Ett härligt 5* hotell, utsökt beläget mitt i city, precis intill Dubai Creek.  
 
 Four Points by Sheraton 4**** www.fourpoints.com  
 Ett nybyggt, fräscht hotell beläget i downtown  – mellan flygplatsen och Creeken.  
 

Pris              Sheraton Four Points 4* Grundpris: 12.950 sek  
 Sheraton Creek 5* Grundpris: 15.550 sek  
 
I grundpriset ingår:  

• Flygresa från Stockholm – Dubai t/r inklusive flygskatter 
• Logi 5 nätter i delat dubbelrum på valt hotell   
• Frukostbuffé – stor och härlig 
• Busstransfers flygplats – hotell t/r 
• Busstransfer till galoppbanan t/r på lördagen 
• Inträde till World Cup dagen – Apron Views   
• Reseledare och galopp-ciceron från Equi Tours 

 
 
Tillägg / tillkommer 

 
• Enkelrumstillägg: Four Points: 3.875 sek / Creek: 5.850 sek  
• Galopp arrangemang:  

o Grandstand Premium Seating (begränsat antal): 2000 sek 
o Breakfast with the stars med efterföljande stallbesök: 950 sek. 
o The Arabian Night, Ökenfest för galoppfolket, inkl transfer t/r: 2650 sek  

• Sightseeing med lokalguide – 350 sek 
• Middag Burj Al Arab (ca pris 1250 sek )  

 
Bokning  Ring Equi Tours 040-298808 eller skicka ett e-mail till info@equitours.se. Vi skickar 

därefter ut bekräftelse och faktura. En ej återbetalningsbar handpenning på 1800 sek per 
person skall sedan betalas inom 10 dagar. Resterande belopp skall vara oss tillhanda 
senast fem veckor före avresa. Vi reserverar oss för växelkursförändringar samt höjning av 
flyg- och andra skatter som vi ej kan förutse.  I övrigt tillämpar vi de allmänna och särskilda 
resevillkoren för paketresor (finns på www.equitours.se). Arrangören förbehåller sig rätten 
att ställa in eller skjuta upp tävlingarna p.g.a väder eller andra omständigheter vi ej råder 
över. I sådana fall utgår ingen kompensation vare sig från arrangören eller från Equi Tours.  

  
 OBS! Vi har ett begränsat antal platser till ovanstående paketpris.                         

Sista bokningsdag är den 22 februari 2010 –  i mån av plats!  
 
Visum  Skandinaviska medborgare erhåller visering vid ankomsten till Dubai.  Man bör ha ett 

pass som är giltigt minst 6 månader efter avresedagen. 
 

Välkomna!  


