Abu Dhabi Programförslag
2016/ 2017

Offert och programförslag Abu Dhabi
2016/2017
Konferensresor info baserat på 25 pers.
Se villkor för bokningar på sid 5.
Hotellförslag som passar Skandinaviska företag-med konferens
Priserna nedan är från- priser i standardrum under högsäsong okt-maj i Abu Dhabi. Exakta priser för grupper
(10+ rum) ges vid exakta datum och det antal rum som behövs från hotellet. Vissa mässdatum samt Formel 1 i
November kan innebära högre tillägg på nedanstående priser.
Alt 1: Fairmont Bab Al Bahr, 5 stars- fint beachhotell mellan broarna, även gångavstånd till gallerian Souk
Qaryiat Al Beri med flertalet restauranger och shopping. http://www.fairmont.com/abu-dhabi/
Group rates från ca 950-1050 AED/rum/natt inkl. frukost och skatter.
Alt 2. Yas island Rotana och Park Inn Yas island 4 stars resp 3+ stars. Bra mellanklasshotell på yas island, bra
konferensfaciliteter och tillgång till Yas public Beach 200 m från hotellet. Även nära yas waterworld,. Ferrari
world och Yas Mall, 10 min från flygplatsen.
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/unitedarabemirates/abudhabi/yasislandrotana
http://www.parkinn.com/hotel-abudhabi
Group rates från ca 550 (Park Inn) och 600 AED (Yas Rotana) per rum per natt inkl. frukost & skatter.
Alt 3. St Regis Abu Dhabi ,. 5 + stars. Fantastiskt fint hotel vid cornichen med bra value, fina faciliteter, egen
butler och beachclub. Gångavstånd till Nation Galleria, Emirates Palace och Etihad towers, 5 min till Marina
mall med taxi. http://www.stregisabudhabi.com/
Group rates från ca 1200 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.
Alt 4. Aloft Abu Dhabi, 4stars. Ligger precis vid exhibition centre, bra för mässor/kongresser
http://www.aloftabudhabi.com/
Group rates från ca 800 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.
Finns även några Ibis + Novotel (3-4 stars ) runt Abu Dhabi, dock lite sämre lägen. Group rates Ibis från ca
400 AED per rum per natt, Novotel från ca 550 AED per rum per natt.
Se http://www.accorhotels.com/hotel-directory/gb/middle-east/united-arab-emirates/abu-dhabi/abu-dhabihotel.htm
Notera: CTC kan via global partner Helms Briscoe erbjuda transparenta group rates på de flesta hotell (3-5
stars) i Abu Dhabi/UAE om kunden önskar andra hotell än ovanstående.
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Pris för bifogat programförslag s 3-4 (exempel baserat på 25 personer, i en 50 str. buss).

AED 63750 (ca 2550 AED per person vid grupp på 25 personer) . Hotell tillkommer (pris ges
per rum/natt från hotellen)
Inkluderar:
Konsultarvode CTC för 25 personer
Bussar (ankomst transfer, busshyra Dag 2 Abu Dhabi, Dag 4 Dubai, Avresetransfer
Guider (engelska) dag 1-2 +4,
Bokning av föreläsare + två studiebesök antingen i AD el Dubai (ev. kostnad för studiebesök/ från föreläsare
tillkommer)
Sightseeing Abu Dhabi inkl lunch i Heritage Village (exkl. dryck) och besök i Sheikh Zayed moské + Manarat
Saadiyat utställning.
Heldag med konferens, lunch och middag med entertainment på Arabian Nights Village Dag 3.
Middag i på Sofra Blvd (buffé) exkl. dryck Dag 2.
Middag i Dubai Dag 4 Exkl. dryck
Alla måltider är förslag- kan ändras efter gruppens budget
Tillval: Konferenspaket halvdag inkl. lokal, utrustning, projektor, kaffepauser & lunch på valfri dag 2 el 4- 250
AED net per person
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Kort programförslag 2016/2017, 4-5 nätter
Tips: Nedanstående program kan även kombineras med mässbesök antingen i Abu Dhabi
eller i Dubai Se http://www.adnec.ae/adnec/whatson och http://www.dwtc.com för mer
info om olika inbokade mässor.
Dag 1-Ankomst Abu Dhabi ( dag eller kväll)
Transfer till hotell + välkomstdrink/ check in på hotellet. Fri tid.
Dag 2
Frukost på hotellet.
F.M: ca kl 9-14. Sightseeing tur genom Abu Dhabi med engelsk guide. På denna tur ser vi Yas Island
med F1 banan, Ferrari World och Yas marina, Saadiyat island med utställningen Manarat Al Saadiyat
och den storslagna Sheikh Zayed moskén (guidad tur ca 45 min, observera dresscode), Abu Dhabi
corniche och fotostopp för Emirates Palace. Lunch i Heritage Village med den turkosa Arabiska gulfen
och hela skyline framför.
Alternativ: Kombinera med ett studiebesök (innan lunch),alt konferens på fm sedan sightseeing på
e.m. eller tvärtom. Går även att lägga till guidad tur i Masdar City/miljöstaden.
Middag på kvällen på Shangri La hotell, Sofra Boulevard- mycket bra Intl. buffé med flera olika
stations och stor dessertdel. Utsikt mot moskén.

Dag 3.
Frukost på hotellet.
F.m.: Transfer till Arabian Nights village för konferens ute på deras camp. Går även att ha olika
teambuildingaktiviteter i samma område (mot tillägg)
Dune bashing i dynerna på väg till campen, möjlighet att relaxa vid poolen efter konferensen och en
enklare lunch. Sedan arabisk bbq middag och lite underhållning (tillsammans med andra gäster).
Tillbaka på hotellet ca kl 21.30.
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Dag 4.
Heldagstur till Dubai.
Rundvisning i Dubai inkl Dubai marina, Palm Jumeirah, Burj Al Arab hotell (fotostopp), Burj Khalifa
och ett besök på observation deck At the Top. Kaffestopp i Madinat Jumeirah och lunch i Dubai mall
(på egen hand). Efter lunch se gamla delen av Dubai med abrabåtar, Dubai creek och guld/spice
souken. Sightseeing kan också kombineras med konferens i AD på fm, och/eller studiebesök i Dubai
på lämpligt företag/område under dagen (innan kl 15.30).
Lite fri tid i Dubai under em., t ex på Mall of Emirates där Ski Dubai finns, alt på The Beach området i
Dubai marina. Tidig avslutningsmiddag i Dubai marina eller ute på Palmen för hela gruppen. Tillbaka
till Abu Dhabi, på hotellet ca kl 22.
Kan också kombineras med konferens på fm i AD, sen till Dubai på em + kväll. Samma sightseeing,
men mindre egen tid.

Dag 5
Hemresa- transfer till flygplats.
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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 s1 är från-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 Fairmont
eller Yas Rotana, som har lite fler rum med två sängar.
• Deposit (ca 25 %) för hotellen krävs direkt vid bokning, slutbetalning ca 4-6v 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 aktiviteter 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 Abu Dhabi. Om lokala företaget tar ut
kostnad för besöket så tillkommer detta på programkostnaden.
• Programmet förbetalas till Clever Travel senast 4v innan ankomst

