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Offert och programförslag Dubai 2016-2017
Programförslag Incentive-grupper
Hotellförslag som passar Skandinaviska företag- Incentive
Hotellpriser ges helt transparent för grupper (10+ rum) vid förfrågan med exakta datum och
antal rum som behövs från hotellet, via HelmsBriscoe. Priserna varierar under säsongen och
beroende på storlek på gruppen. Se våra offertfiler för från-priser på hotellen.
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.
Ocean View hotel, Dubai marina/JBR, alla rum kan vara twins
http://www.jaresortshotels.com/Properties/OceanViewHotel/Overview.aspx
Taj Dubai – nybyggt hotell (2015) nära Dubai mall och Burj Khalifa.
http://www.tajhotels.com/luxury/city-hotels/taj-dubai/overview.html

Sofitel Downtown- nära Burj Khalifa. http://www.sofitel.com/gb/hotel-7492-sofitel-dubaidowntown/index.shtml
Sheraton Mall oF Emirates http://www.sheratondubaimalloftheemirates.com/
Atlantis Hotel the palm http://www.atlantisthepalm.com/
Fairmont the Palm http://www.fairmont.com/palm-dubai/
JW Marriott Marquis http://www.marriott.com/hotels/travel/dxbjw-jw-marriott-marquishotel-dubai/

Intercontinental/Crowne Plaza Festival City
http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/dubai/dxbhb/hoteldetail
Oberoi Dubai http://www.oberoihotels.com/hotels-in-dubai/
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Programförslag Incentivegrupper för upp mot 45-50 personer.
Kort programförslag 2016-2017, 4-5 nätter
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 6h. På denna tur ser vi Dubai
Marina med alla skyskrapor, Palm Jumeirah med hotell Atlantis (fotostopp), Mall of 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. Även lite egen tid i Dubai mall.

Sunset: Hyra en yacht för gruppen i Dubai marina för några timmar runt palmen och se Dubai
Marina Skyline samt bada nära Burj Al Arab.
Kvällen: Middag för hela gruppen på Al Qasr hotell i Madinat
Jumeirah- arabiskt komplex med mysig atmosfär, inkl. transfer.
Går bra att stanna kvar i Madinat för nattsuddande på någon av
klubbarna eller barerna efteråt.
Kan även kombineras/arrangeras med lunch/Friday brunch istället för middag. Sightseeing kan även
göras som teambuilding/Amazing race aktivitet. Istället för yacht kan även en water taxi hyras
exklusivt för gruppen (för en tur ca 1 h från marinan runt palmen).
Dag 3.
Frukost på hotellet. Egen tid för sol och bad/shopping- alt åka skidor inomhus i Ski Dubai!
Kombinationen snö och sand samma dag är oslagbar...
E.m: Teambuilding aktivitet i öknen- Oil Man’s hunt. En halvdag i öknen med spännande aktiviteter
för att hitta en ny oljereserv. Testar deltagarnas kommunikation, kreativitet, praktiskt ledarskap och
time management.

Kvällen: Middag i öknen, egen bbq under stjärnorna (Nature trail bbq, bara för gruppen). Alt middag
på större desert camp med entertainment och buffé.
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Programförslag Incentive-grupper
Dag 4-Abu Dhabi
Besök i UAEs huvudstad Abu Dhabi för en spännande dag med mycket intryck bl.a. guidad tur i den
fantastiska Sheikh Zayed moskén. Vi ser också storslagna Emirates Palace (utifrån/fotostopp). Lunch
(buffé) på Shangri- La eller St regis hotell. Både Yas Waterworld och Ferrari World erbjuder roliga
aktiviteter för grupper som kan inkluderas på e.m . På vägen tillbaka ser vi Saadiyat Island och Yas
Island, inkl. Formula 1-banan yas marina circuit. Skybaren på Yas Viceroy hotell eller restaurangerna
vid yas marina erbjuder fin utsikt över banan.
Middag antingen på Yas marina eller i Dubai- t ex vid Dubai Fountain, Bateaux Dubai - eller på
palmen.

Alternativ: Hyra bilar eller köra go-kart på Dubai Autodrome med efterföljande lunch. Sedan middag
i Dubai på kvällen.

Dag 5
Transfer till flygplatsen.

Programmet ovan kan även kombineras med olika typer av transporter, t ex hummerbilar i öknen,
limousiner från flygplatsen osv - för ett lite lyxigare helhetskoncept.
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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 och antal rum.
• Kunden eller agenten kan välja att själva stå på hotellkontraktet och betala hotellet direkt,
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 Oasis Towers
eller Ocean View som har fler rum med två sängar.
• Deposit (ca 25 %) för hotellen krävs direkt vid bokning, slutbetalning ca 3-4v innan
ankomst
• Programmet förbetalas till Clever Travel senast 3-4v innan ankomst.

