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Programförslag Ras Al Khaimah
2016/2017
Incentiveresor info baserat på 25 pers.
Se villkor för bokningar på sid 5.
Hotellförslag som passar Skandinaviska företag- incentives
Priserna nedan är från- priser i standardrum under högsäsong okt-maj i Ras Al Khaimah. Exakta priser för
grupper (9+ rum) ges vid exakta datum och det antal rum som behövs från hotellet. Priser nedan är från-priser
under högsäsong okt-april.
För dessa program har vi valt att samarbeta med Hilton Hotels. De har flertalet hotell i RAK och erbjuder
variation både avseende pris och faciliteter. Dessutom ligger dessa hotell närmast Dubai, vilket är en fördel för
grupper som flyger in dit. Vissa av hotellen har väldigt hög beläggning under helgerna i UAE- fred + lördag.
Min 2-3 night stay krävs över dessa veckodagar.
Alt 1: Waldorf Astoria
http://waldorfastoria3.hilton.com/en/hotels/uae/waldorf-astoria-ras-al-khaimah-RKTWAWA/index.html
5 stars- fantastiskt fint beachhotell med stora, ljusa rum, flera restauranger och bra service. Även fina
konferensrum . Golfbana precis utanför hotellet.
Group rates från ca 1150 AED/rum/natt inkl. frukost och skatter.

Alt 2. Double Tree by Hilton Marjan Island- 4+/5 stars
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/uae/doubletree-by-hilton-resort-and-spa-marjan-islandRKTMIDI/index.html
Nybyggt hotel med fina faciliteter och trevliga rum, mindre beach. Öppnade ett nytt tower I feb 2016 inkl nya
konferensrum och 240 nya rum.
Group rates från 850 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.

Alt 3. Hilton Hotel Al Hamra .
http://www3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-al-hamra-beach-and-golf-resort-RKTAHHI/index.html
4+ stars, Bra mellanklasshotell, stor lummig trädgård, pool och egen beach. Flera bra restauranger och barer på
hotellet. Golfbana previs utanför hotellet.
Group rates från ca 830 AED per rum per natt inkl. frukost & skatter.
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Se villkor för bokningar på sid 5.
Pris för bifogat programförslag s 3-4 (exempel baserat på 25 personer, i en 50 str. buss).

Från 55000 AED/2200 AED per person vid grupp på 25 personer. Hotell tillkommer (pris
ges per rum/natt från hotellen, se sid 1)
Inkluderar:
Konsultarvode CTC för 25 personer
Bussar (ankomst transfer från Dubai flygplats, busshyra Dag 2 RAK/teambuilding, Dag 3 Dubai, Avresetransfer
till Dubai flygplats) dag 5
Guider (engelska) dag 1 + 3- svensk guide kan bokas för Dubai, mot extra kostnad (i mån av tillgänglighet)
Sightseeing Dubai dag 3 inkl. abra boat ride och angivna fotostops.
Besök i Burj Khalifa oberservation deck (för besök mellan kl 14-19 extra kostnad)
Middag i Dubai Dag 3 – Intl. buffé exkl.. dryck.
Teambuilding med packed lunch Dag 2
Halvdag med ökensafari, middag och entertainment på Bedouin camp Dag 4 (alkohol tillkommer)
Sunset Cruise Prince of Sea Dag 2 inkl.. middag – exkl. alkohol.
Alla måltider är förslag- kan ändras efter gruppens budget
Möjliga tillägg till programmet:
Konferens Halvdag på antingen Waldorf Astoria eller Hilton Al Hamra inkl. lunch.
Hyra av Prince of Sea båten helt exklusivt för gruppen med catering.
Dryckespaket till middagarna.
Lunch på hotellet dag 4.
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Incentiveresor -info baserat på 25 pers.
Kort programförslag 2016/2017, 4 nätter
Dag 1-Ankomst Dubai (dag eller kväll)- transfer till RAK
Transfer till hotell + välkomstdrink/ check in på hotellet. Fri tid.
Dag 2
Frukost på hotellet.
F.M: ca kl. 9-13. Inspirerande Teambuilding i området runt Ras Al Khaimah. Finns olika alternativ ,
kunden kan t ex välja två av nedanstående (antingen land eller vattenaktiviteter) beroende på önskat
syfte med aktiviteten.
Land
Rock Climbing
Abseiling
Trekking
Orienteering
Archery
Wilderness Survival

Vatten
Raft Building
Kayaking – (sea or mangroves)

Vi inkluderar även lunch efter teambuildingen. På E.M fri tid på hotellet.
Kvällen: Sunset cruise med middag ombord den magnifika Prince of Sea båten. Här finns flera
aktiviteter inkl. bad, site board flying, speed boat, DJ musik och en Internationell buffé som serveras
när solen går ner utanför kusten. En härlig upplevelse på havet för gruppen!

Dag 3.
Tidig frukost på hotellet. Sedan en heldag i Dubai!
Vi tar en tur till den glamorösa staden Dubai, för en dag fylld med upplevelser.
Under dagen ser vi bl.a. den gamla delen av Dubai, med Dubai Creek, abrabåtarna och guldsouken. Vi
stannar ett tag i Dubai downtown, området runt Burj Khalifa, världens högsta byggnad. Vi bokar in
ett besök på observation deck för hela gruppen, sedan blir det lite fri tid för lunch och shopping. På
e.m.. fortsätter vi mot Palm Jumeirah och Burj Al Arab för lite fotostopp. Vi ser även Dubai marina
med alla skyskrapor och The beach området innan vi avslutar kvällen med middag i det fantastiska
komplexet Madinat Jumeirah. Här äter vi en stor buffé i oslagbar arabisk miljö. Tillbaka på hotellet i
RAK ca kl. 22.30/23.
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Incentiveresor -info baserat på 25 pers.
Kort programförslag 2016/2017, 4 nätter
Dag 4.
Fri tid för shopping, golf eller sol och bad. Lunch på egen hand på hotellet.
På e.m. blir ni hämtade med landcruisers för en ökensafari.
Spännande körning i dynerna (dune bashing) så sanden sprutar om bilarna. Sedan kommer ni till en
bedouincamp där det serveras en grillmiddag. Även underhållning såsom belly dancer och tanoura
spinning dancer.

Dag 5
Hemresa- transfer till flygplats i Dubai.
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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 s 1 är 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 Hilton Al
Hamra, som har lite fler rum med två sängar.
• Deposit (ca 25 %) för hotellen krävs direkt vid bokning, slutbetalning ca 3-4v innan
ankomst
• Programförslaget är baserat på en buss (50 str.) och min 25 personer för alla dagar och
måltider. Programkostnad kan ändras vid mindre antal personer och buss storlek.
• Kostnader tillkommer ev. för tillägg i programmet, svensktalande guide(r), andra
restaurangförslag eller aktiviteter än de i programmet
• Programmet förbetalas till Clever Travel senast 3-4v innan ankomst

