Dubai hösten 2013
bygg/arkitektur

Offert och programförslag Dubai 2012-2013,
Kostnadsförslag + programförslag
Bransch: Big 5/Bygg /anläggning och arkitektur företag
Se villkor för bokningar på sid 5.
Hotellförslag som passar Skandinaviska företag.
Priserna nedan är från- priser i standardrum under högsäsong i Dubai. Exakta priser för grupper (9+ rum) ges
vid exakta datum och antal rum som behövs från hotellet.
Alt 1: Oasis Beach Towers lägenheter
http://www.jaresortshotels.com/Properties/OasisBeachTower/Tower/Overview.aspx
Pris per sovrum för grupper över 10 sovrum, hotellet ger då en kombo av lgh som passar totala antalet sovrum
som behövs för gruppen. SGL/DBL/twin rum samma pris. Minimum stay 4 nätter.
Group rates från ca 950-1000 AED/rum/natt inkl. frukost och skatter.
Alt 2. Ocean View hotel, Dubai marina/JBR, 4+ stars
http://www.jaresortshotels.com/Properties/OceanViewHotel/Overview.aspx
Bra läge I promenad området JBR. Öppnar Jan 2013. Nära till public beach och restauranger.
Group rates från ca 1000 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.
Alt 3. Ibis Hotel Mall of Emirates, 2-3 stars, Bra budgethotell nära Mall of Emirates och metron.
http://www.ibis.com/gb/hotel-6493-ibis-mall-of-the-emirates/index.shtml
Group rates från ca 350- 400 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.

Alt 4: Ramada Jumeirah, Satwa, 10 min till public beach, nära restauranger och affärer på Dhiyafa street.
http://www.ramadajumeirah.ae/
Group rates från ca 800 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.
Alt 5. Ramada Plaza, JBR, Dubai marina, 4 stars. Bra läge med gångavstånd till strand, fina stora rum.
http://www.ramadaplazajbr.com/
Group rates från ca 950 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.
Alt 6. Pullman Mall oF Emirates, 4 +stars. Bra läge med gångavstånd till Mall of Emirates och metron, fint
poolområde på taket. 5 min m taxi till Madinat och Burj al Arab.
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-7337-pullman-dubai-mall-of-the-emirates/index.shtml
Group rates från ca 900-950 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.
Notera: CTC kan via global partner Helms Briscoe erbjuda transparenta group rates på alla hotell i Dubai/UAE
om kunden önskar andra hotell än ovanstående.
Pris för bifogat programförslag s 2-3 (exempel baserat på 25 personer, i en 50 str. buss).

Dubai hösten 2013
bygg/arkitektur

Offert och programförslag Dubai Hösten/vintern 2012-2013,
Kostnadsförslag + programförslag
Bransch: Big 5/Bygg /anläggning och arkitektur företag
Se villkor för bokningar på sid 5.
Pris för bifogat programförslag s 3-4 (exempel baserat på 25 personer, i en 50 str. buss).

60700 AED (ca 2430 AED per person vid grupp på 25 personer) . Hotell tillkommer (pris ges
per rum/natt)
Inkluderar:
Konsultarvode CTC för 25 personer
Bussar (ankomst transfer, busshyra Dag 1-2 inkl. mäss & middagstransport, Buss dag 3 till Abu Dhabi,
Avresetransfer
Guider (engelska) dag 1-4, svensk guide kan bokas i mån av tillgänglighet (extra kostnad)
Burj Khalifa entré At the Top Observation deck Dag 2
Nakheel presentation + båttur runt Palm Jumeirah för 25 pers.
Middag (buffé) Madinat Jumeirah dag 1 (exkl. dryck)
Middag Bateaux Dubai Dag 2 (exkl. dryck)
Konferenspaket halvdag inkl. lokal, utrustning, projektor, kaffepauser och lunch.
Bokning av föreläsare och två studiebesök
Lunchbuffé i Abu Dhabi (exkl. dryck) och besök i Sheikh Zayed moské + Manarat Saadiyat utställning
Tour av Masdar city i Abu Dhabi.
Ökentur Nature Trail för 25 pers. utanför Dubai inkl. bbq dag 5
Alla måltider är förslag- kan ändras efter gruppens budget

Dubai hösten 2013
bygg/arkitektur

Kostnadsförslag + programförslag
Bransch: Big 5/Bygg /anläggning och arkitektur företag
Kort programförslag 2013, 4-5 nätter
Tips: Nedanstående program kan även kombineras med mässbesök på Big 5 construction
week 2013- den stora byggmässan i Dubai- Nov 2013 (datum TBA). Även fastighetsmässan
Cityscape 2013 i Dubai (prel. datum 8-13 okt 2013.
Se www.big5.ae och www.cityscapeglobal.com för mer info!
Dag 1-Ankomst Dubai ( dag eller kväll)
Transfer till hotell + välkomstdrink/ check in på hotellet.
Dag 2
Frukost på hotellet.
F.m. Sightseeing tur genom Dubai med svensk eller engelsk guide, ca 5h. På denna tur ser vi Dubai
Marina med alla skyskrapor, Palm Jumeirah med hotell Atlantis (fotostopp), Mall of The Emirates
med inomhusskidbacken Ski Dubai, Burj Al Arab (segelhotellet- fotostopp) , Dubai Creek inkl. tur med
abra över till den berömda guldsouken samt även området runt Dubai Mall och Burj Khalifa. Vi bokar
även in ett besök på observation deck At The Top för hela gruppen, med magnifik utsikt över hela
staden från vån 124. Lunch på egen hand i Dubai Mall eller Mall of the Emirates.

E.m.: Studiebesök /båtkryssning med presentation av byggföretaget Nakheel runt det spektakulära
bygget Palm Jumeirah . Se www.nakheel.com för mer info om deras projekt. Efter båtturen tar
bussen gruppen tillbaka till hotellet. Tid att fräscha upp sig och vila lite innan middagen.
Middag för hela gruppen på Al Qasr hotell i Madinat Jumeirah- arabiskt komplex med fin utsikt över
Burj Al Arab. Se http://www.jumeirah.com/en/Hotels-and-Resorts/Destinations/Dubai/MadinatJumeirah/Restaurants--Nightlife/Casual-Dining/Arboretum/ Transport till middagen ingår, retur på
egen hand med taxi.
Dag 3.
Frukost på hotellet.
F.m.: halvdagskonferens på hotellet eller i närheten med några intressanta föreläsare.
Lokal, kaffepauser, screen/projektor och lunch ingår. Idag får vi lyssna på olika föreläsare/ lokala
affärsmän som är aktiva inom kundens område (bygg/fastigheter/arkitektur i Dubai. Vi inkluderar
även en svensk föreläsare som kan prata om utvecklingen i Dubai senaste decennierna.
E.m.: Fri tid för egna möten eller sol och bad/shopping. Även möjligt med studiebesök i Jebel Ali Port,
en av världens största logistikhamnar alt presentation av Dubailand, ett gigantiskt entertainment
projekt i utkanten av Dubai.
Kvällen: Middag på Bateaux Dubai, 4 courses fine dining på Dubai Creek, inkl. transport.

Dubai hösten 2013
bygg/arkitektur

Kostnadsförslag + programförslag
Bransch: Big 5/Bygg /anläggning och arkitektur företag
Kort programförslag 2013, 4-5 nätter.
Dag 4-Abu Dhabi
Besök i UAEs huvudstad Abu Dhabi för en spännande dag med mycket intryck bl.a. guidad tur i
Sheikh Zayed moskén, byggt till äran av avlidne Sheikh Zayed, UAE:s landsfader. Vi ser också
storslagna Emirates Palace (utifrån/fotostopp). Lunch( buffet) på Shangri- La eller St regis hotell. På
e.m. ser vi Manarat Al Saadiyat, utställning som visar ett av de största projekten i Abu Dhabi,
Saadiyat Island, inkl. en visning om hur detta gigantprojekt kommer se ut när det är färdigt.
Se http://www.saadiyat.ae/en/Content/manarat_al_saadiyat.aspx
På vägen tillbaka tar vi vägen om Yas Viceroy Hotel, och ser även Formula 1-banan yas marina circuit
från hotellet. Skybaren på Yas Viceroy hotel erbjuder fin utsikt över banan.
Går även att kombinera med en tur till Masdar, det självförsörjande och miljövänliga stadsprojektet
i Abu Dhabi, alt studiebesök på byggföretaget Aldars kontor och höra mer om deras projekt. Se
www.masdar.ae och www.aldar.ae för mer info.
Middag på egen hand i Dubai.

Dag 5 – beroende på avresetid med flyget.
Fri tid alt teambuilding/ tur till öknen i Dubai.
Teambuilding aktiviteter möjliga både på jebel Ali resort (inkl.. lunch/middag alt via Explorer Tours.
Även båtturer från Dubai marina i olika utformningar. Se länkar. Även olika öken safaris med dune
bashing möjliga, antingen till vanlig ökencamp eller till en avskild plats där chauffören gör en bbq för
gruppen (nature trail). Vi har inkluderat nature trail safari för 25 pers. i programmet.
http://www.clevertravelconsult.com/pdf/TeamBuilding_JAGRS.pdf
http://explorertours.ae/packages/team-building-and-corporate-adventure
http://www.bristol-middleeast.com/
Info på svenska om nature trail, en mer exklusiv desert safari
http://www.clevertravelconsult.com/pdf/Upplev_oknen_pa_riktigt_utskick.pdf
Avresa på kvällen
Transfer till flygplats

Dubai hösten 2013
bygg/arkitektur

Kostnadsförslag + programförslag
Bransch: Big 5/Bygg /anläggning och arkitektur företag
Villkor för gruppbokningar via Clever Travel
• Alla hotellen är strikt subject to availability vid exakt förfrågan.
• Group rates ges vid förfrågan med exakta datum, prisangivelser s 1är endast ca-priser
• Kunden eller agenten kan välja att själva stå på hotellkontraktet och betala hotellet, alt så
kan Clever Travel stå på kontraktet och sköta hotell betalningarna
• Rooming list krävs senast 3v innan ankomst
• Observera att antal Twin rooms på hotellen är begränsat, alla Twin rooms är subject to
availability vid förfrågan. Om Twin rooms är ett måste så rekommenderar vi ocean view,
ramada jumeirah eller oasis beach tower, som har fler rum av dessa rumstyper.
• Deposit (25 %) för hotellen krävs direkt vid bokning, slutbetalning ca 3-4v innan ankomst
• Programförslaget är baserat på en buss (50 str.) och 25 personer för alla dagar och
måltider. Programkostnad kan ändras vid annat antal personer och buss storlek.
• Kostnader tillkommer ev. för tillägg i programmet, svensktalande guide(r), andra
restaurangförslag eller studiebesök än de i programmet
• Bokning av två studiebesök och två föreläsare ingår i arvodet, på företag inom Clever
Travels nätverk för kundens bransch/område. För andra företag kan extra arvode
tillkomma.
• Studiebesök på lokala företag möjligt torsd- sönd ej fred/lörd. Studiebesök kan inte
bekräftas förrän ca 1-2 månader innan ankomst i Dubai. Om lokala företaget tar ut
kostnad för besöket så tillkommer detta på programkostnaden.
• Programmet förbetalas till Clever Travel senast 3v innan ankomst

