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Inbjudan till studieresa till Förenade Arabemiraten och Dubai,  
11-19 januari 2020 
 

(F=frukost, L=lunch, M=middag) 
 
Visst skulle det vara spännande att se hur man bedriver lantbruk i ett land som nästan bara består av sand – 
men har tillräckligt mycket pengar för att bygga det man vill. Följ med oss på en resa till Förenade Arabemiraten. 
 
Dag 1, lördag 11 januari 2020 Stockholm- Dubai                 (-/-/-) 
 

15.05 Med direktflyg med Emirates från Stockholm landar vi på flygplatsen i Dubai runt 
midnatt. (00.30) 

 Transfer till hotellet för incheckning och en skön sömn. 
 

Dag 2,  söndag 12 januari Dubai                    (F/-/M) 
 

 Frukost serveras på hotellet. 
 Vi startar vår dag genom att uppleva de otroliga kontrasterna som finns i denna stad 
 under en liten stadsrundtur. Vi ser både en del av del av de moderna delarna med sina 
 imponerande skyskrapor samt det ursprungliga Dubai med museet, hamnkvarteren, guld 
 och kryddbasaren och tar en traditionell abra (båt) över hamnområdet.  
 

 Vi åker hissen i 10 m/s upp i Burj Khalifa, världens högsta byggnad (828 m) och landar 
 på 124 våningen (av 160) där vi njuter av den mäktiga utsikten. Turen fortsätter sedan 
 i de modernare delarna och vi kan se Burj Al Arab (kallat seglet) och Marinan. Dagen 
 avslutas med besök på Dubai Miracle Garden – världens största blomsterträdgård 
 med 45 miljoner blommor på en yta av 72 000 kvm. 
 

 På kvällen blir det middagskryssning på en Dhow. De traditionella båtarna användes 
 ända fram till 70-talet för transport mellan länderna vid Persiska Gulfen och fiske. 
 Kryssningen tar oss genom den upplysta Dubai Creek, det tidigare hamnområdet 
 omgivet av moderna och traditionella byggnader. 
 

Dag 3,  måndag 13 januari  Dubai-Al Ain                (F/L/M) 
 

 Frukost serveras på hotellet. 
 Vi lämnar Dubais imponerande silhuett bakom oss och beger oss mot Al Ain.  
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 På vägen gör vi ett intressant besök på Camelicious Dairy Camel Farm där vi får lära 
 oss allt om kamelen som mjölkdjur. Självklart provsmakar vi den färdiga mjölken - 
 vilken blir din favorit? Naturell, surmjölk eller kanske någon av de smaksatta som 
 choklad, dadlar eller saffran? Vi ankomst till Al Ain checkar vi in och får en stunds vila 
 innan middag.  
 

Dag 4,   tisdag 14 januari  Al Ain                        (F/L/-) 
 

 Al Ain är Emiratens hjärta. Här finns ursprunget till dess kultur och traditioner och alla i den 
 kungliga familjen har vuxit upp här. Mitt inne i staden ligger fortfarande den uråldriga oasen kvar, 
 bevarad med sina falajer, de gamla bevattningskanalerna som leder ner vatten från bergen när det 
 regnar. Staden Al Ain har vuxit upp kring det gröna området. Under tusentals år har befolkningen i 
 Emiraten försörjts sig på fiske och pärlfiske under sommaren för att under vintern odla dadlar och ta 
 hand om sina kameler. 
 

 Frukost serveras på hotellet. Dagen startar tidigt med att besöka kamelracingbanan 
 alternativt se på kamelträning. Vi fortsätter sedan vår arabiska dag med ett besök på 
 kamelmarknaden. Här skall vi försöka se vad det är som gör en kamel mer attraktiv än 
 en annan. Här handlas också med getter, får och ibland boskap.  
 Sedan gör vi en rundvandring i den välbevarade oasen och lär oss mer om falajerna 

(bevattningssystemet) och om dadlar. Lunch intas på Jabel Hafeet, högsta berget i 
området. På eftermiddagen blir det guidad tur på det lilla museet för att lära mer om 
den arabiska kulturen. Middag på egen hand.   

 

Dag 5,  onsdag 15 januari Al Ain-Abu Dhabi                   (F/L/M) 
 

 Frukost och Avresa mot Abu Dhabi. Vid ankomst beger vi oss till Zayeds 
 jordbrukscenter där det relativt nyöppnade aquaponiska systemet finns.  

Centret är en del av Zayeds Organisation för humanitär assistens och här arbetar huvudsakligen 
människor med speciella behov. Aquaponiska systemet  producerar 25 ton tilapiafisk och 400 000 
salladshuvuden per år. Här används ett specifikt odlingssystem vilket bygger på  aquakulturteknik med 
fiskgödning och hydroponiska grönsaktscisterner/behållare.  

Centret har två stycken 2400 kvm växthus, ett för grönsaker och ett för fisk. Mellan de bägge husen 
går vattnet genom ett antal tankar som förvandlar den ammoniakrika fiskvattnet till gödning för 
grönsakerna. Enbart organiska kemikalier används I systemet för att ge grönsakerna lite mer smak. 
Systemet är helautomatiserat och behöver  därför bara övervakning.  

På vår väg fram till hotellet gör vi en liten stadsrundtur förbi de kungliga palatsen, det 
gyllene hotellet Emirates Palace där det är guld i allt inklusive i maten. Möjlighet att 
lägga in ett besök till det nya och mycket impossanta och vackra presidentpalatset under 
dagarna i Abu Dhabi. USD 20. 

Lokal lunch. Middag på hotellet.  
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Dag 6,   torsdag 16 januari Abu Dhabi                     (F/L/M) 
 

 Frukost serveras på hotellet.  
 Morgonen startar med ett besök på den stora frukt och grönsaksmarknaden i 
 hamnen i Abu Dhabi. Vi fortsätter sedan till Emirates Hydroponics Farms där vi 
 skall få veta mer om att odla utan jord, i mineralhaltigt vatten och lavaull. 
 Sedan fortsätter upplevelserna på Falksjukhuset. Årligen behandlas här 6000 falkar 
 från hela Arabiska Halvön. 
 Falkenering i Mellanöstern går tillbaka många tusen år och utvecklades för många olika praktiska 
 anledningar. Historiskt och traditionellt har det varit ett sätt att jaga och numera så används de också  
 för att skydda Emiratens fascinerande arkitektur. Duvor orsakar stora skador genom sin spillning och 
 det är oerhört svårt att bli av med dem men genom falken, som tränas för att jaga bort duvorna, har 
 man hittat en lösning.  
 Tillbaka på hotellet för en stunds vila innan middagen. 
 

Dag 7,  fredag 17 januari Abu Dhabi-Dubai                                    (F/-/M) 
 

 Frukost serveras på hotellet och därefter går resan åter mot Dubai. På vägen stannar vi 
 till i Zeyadmosken, den 3e största i världen.  
 Incheckning på hotell i Dubai.  
 På eftermiddagen blir vi upphämtade av jeepar och beger oss ut på en liten jeepsafari i 
 öknen som avslutas med en enkel men välsmakande middag i beduinstil. 
 

Dag 8, lördag 18 januari Dubai – Sharjah – Dubai             (F/L/M) 

Frukost på hotellet. Idag åker vi över till nästa Emirat -   Sharjah och besöker ett 
häststuteri och tävlingsstall för Arabhästar där vi får en eskorterad tur runt i stallet och 
veta mer om den fascinerande världen kring arabhästar. På vägen hem (eller ut) passerar 
vi några av de många vackra byggnaderna typiska för Sharjah i islamsk arkitektur.  
Avskedsmiddagen äter vi framför det upplysta Burj Khalifa tornet och de dansande 
fontänerna. 

Dag 9 söndag 19 januari  Dubai – Sverige              (F/-/-) 
  
 Frukost och utcheckning 
 Några timmar på egen hand – kanske lite sista minuten shopping. 
 Transfer till flygplatsen. 
15.30 avresa med Emirates direkt till Stockholm med ankomst 19.15. 
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Kostnad för ovanstående program per person i delat dubbelrum 
 
Vid minst 15 betalande SEK 26 950 
Enkelrumstillägg SEK 6 350 
 

Specificerat program enligt ovan 
 

Följande ingår i priset: 
Flyg med Emirates Stockholm – Dubai 
Buss och chaufför under hela resan 
Svensktalande reseledare och engelsktalande guide under hela resan 
8 övernattningar på minst 4-stjärningt hotell inkl. frukost 
5 luncher och 6 middagar enligt programmet  
Studiebesök enligt programmet, med reservation för förändringar. 
Entréer till övriga sevärdheter enligt programmet, med reservation för förändringar.  
Organisationskostnader  
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation till samtliga deltagare. 
 

Följande ingår ej 
Dryck till måltider utöver vatten, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd, Visa (om någon i 
gruppen behöver det), Personliga utgifter  
 

Anmälan görs på vår hemsida nnresor.se/bokaresa 
Anmäl dig senast 15 september, därefter i mån av plats. Vid anmälan skickas en faktura som 
anger datum för betalning av anmälningsavgift på SEK 2000 samt för slutbetalning 
Märk inbetalningen med fakturanummer och ditt namn och resmål. Ring gärna om du har frågor. 
 

Avbokning  
Kostnad för avbokning av bekräftad resa  
16 september – 31 oktober SEK 2 000/per person 
1 – 30 november SEK 10 000 
Därefter debiteras hela resans pris.  
 

Programmet 
Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet till liknande innehåll och ansvarar inte för 
oförutsedda händelser som inte kunnat påverkas av oss.  Vid färre än 15 resenärer kan resan 
ställas in.  Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med slutbetalning är 
gjord.  
 

Boka avbeställningsförsäkring och reseförsäkring  
Det är viktigt att avbeställningsförsäkring meddelas vid bokning och betalas i samband med 
anmälningsavgiften. Vi har samarbetsavtal med ERV som är branschledande på reseförsäkringar. 
Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida www.nnresor.se, bra att veta. Såväl 
försäkring för privatresa som affärsresa kan tecknas genom N&N resor.  
 

Resegarantier 
N&N resor Agritours Sweden har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt 
bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster 
som är bokade genom oss.  
 

Resevillkor  
N&N resor är medlem i Sveriges Resebyråförening i bolagsnamnet Discover Sweden Tours. 
Utöver de resevillkor som anges i denna anmälan tillämpas SRFs villkor för paketresor. 
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