הפורטל הרשמי לתייר ואיש העסקים בדובאי https://israel-dubai.co.il
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ריכוז מחירי אטרקציות ורכישת כרטיסים מומלצים.
שירותי העברות משדה תעופה ולמלון וחזרה.
קישור למחירי מלונות מומלצים בדובאי על פי קטגוריות ומיקומים.
קישור להשוואת מחירים לרכבים שכורים בדובאי כולל רכבי יוקרה.
קישור לסיורים בדובאי בחבילת  Premiumו.VIP-
קישור לחיפוש והשוואת מחירי טיסות לדובאי.
הבלוג שלנו  -אוסף כתבות על דובאי

היכן למצוא אותנו:
קבוצת  WhataAppלדילים ואטרקציות בדובאי –
https://chat.whatsapp.com/IKQFkUgqPNi9q721PlayMh
קבוצת  kosher Dubai WhataAppכשר דובאי
https://chat.whatsapp.com/E2VsaxYDHVxHUClBWAXbCT
קבוצת  Facebookישראל דובאי– https://tinyurl.com/y2qacm6a
קישור לעמוד האינסטגרם /https://www.instagram.com/dubai_israel

 1רכישת אטרקציות  on-lineבמחיר מוזל.
מצורפים  3אתרי און ליין מומלצים לרכישת אטרקציות:
✓ אופציה לרכישת כרטיסים עם ביטול בחינם עד  24שעות לפני מועד
האטרקציה.
✓ קבלת כרטיסים מידית אונליין באימייל סמס או באפליקציה.
✓ סריקת הכרטיסים במקום ללא צורך להדפיס.
✓ דילוג על התור בעמדת רכישת כרטיסים.
https://tinyurl.com/y2ec2zw8

אתר Tiqets

https://tinyurl.com/y3qde5u9

אתר  klookקוד הנחה MOBILE10

https://tinyurl.com/ybazkvfr

אתר Groupon -דובאי

מוזמנים להשוות מחירים

כאן ריכזנו עבורכם קישורים ישירים המומלצים לאטרקציות בדובאי:
שייט לילי לאורך האגם וצפייה במזרקות רק  15.85יורו לאדם:
https://tinyurl.com/tickets-for-the-dubai-fountain
שייט פנורמי  60דקות קרוז לאורך המרינה ,עין דובאי ,האי הכחול ,חוף ג'ומרייה
https://tinyurl.com/tickets-for-the-yellow-boats
גלובל ויליג דובאי
https://tinyurl.com/yycsbebn
שייט ב Yellow boatשל דובאי
https://tinyurl.com/yellow-boats-tickets
שייט כולל ארוחת ערב בדובאי
https://tinyurl.com/y3kj4bml
עליה למגדל בורג' חליפה  124ו .125
https://tinyurl.com/burj-khalifa-124th-125th

:כרטיס משולב בהנחה מגדל בורג' חליפה וכניסה לאקווריום
https://tinyurl.com/burj-khalifa-aquarium
אוטובוס התיירים הופ און אוף של דובאי
https://tinyurl.com/y5zwgcpo
,יער הגשם המדהים
https://tinyurl.com/y4h35pyd
פארק הלגולנד הענק של דובאי
https://tinyurl.com/y5tjyotd
פארק המים לגונה הענק
https://tinyurl.com/laguna-waterpark
 הכי חדש בדובאיIMG פארק ההרפתקאות ה
https://tinyurl.com/yxbqbz8e
 המדהיםVR פארק ה
https://tinyurl.com/yxfu3boh
,מוזיאון הסלפי של דובאי
https://tinyurl.com/selfie-museum
מוזיאון האשליות של דובאי
https://tinyurl.com/illusions-dubai
כניסה לאקווריום וגן החיות התת מימי
https://tinyurl.com/aquarium-underwater-zoo
כניסה לאקווריום החדרים האבודים בדובאי
https://tinyurl.com/lost-chambers-aquarium
 יורו לאדם43.24 סקי בדובאי החל מ
https://tinyurl.com/yxdo6p7d
 של דובאיIFRAME תצפית מסגרת דובאי
https://tinyurl.com/dubai-frame
 רכיבת גמלים,ספארי ג'יפים מוזל בבוקר כולל גלישת דיונות

https://tinyurl.com/desert-morning-safari
ספארי מדבר ערב כולל ארוחה
https://tinyurl.com/y6la8pr3
 יורו67 -אופנוע ים –ג'ט סקי החל מ
https://tinyurl.com/y82x8fbc
 יורו145.2  דקות12- טיסה בהליקופטר מסביב לעיר דובאי החל מ
https://tinyurl.com/y6bee5jv
כדור פורח מעל דובאי
https://tinyurl.com/y4fn5xd8
גרוקופטר מעל דובאי
https://tinyurl.com/y62ze8b9
 דירהם לשעה כולל איסוף וחזרה267 נסיעה ברייזר בחולות מדבר דובאי
https://tinyurl.com/hour-quad-biking-or-buggy
 דקות30 יורו ל79 Dubai FlyBoard
https://tinyurl.com/y9fvq7xw
 המפורסם בדובאיLa-Perle מופע אקרובטיקה החי
https://tinyurl.com/ybeafnon
 יורו163 Z-line אומגה
https://tinyurl.com/y4c6kn4v
צניחה חופשית מעל אי הדקלים
https://tinyurl.com/y67j7xja
ארוחה מעופפת על מנוף במרינה
https://tinyurl.com/yax5r9x5
כניסה לפארק המים אטלנטיס
https://tinyurl.com/y45osn79
 יורו84צלילה בים דובאי החל מ
https://tinyurl.com/y5rsnxvz

.שירותי העברות משדה תעופה למלון וחזרה.2
https://tinyurl.com/taxi2airport
מנועי השוואות מחירי מלונות מומלצים בדובאי.3
https://tinyurl.com/y9o7ovdo אתר אקספדייה
https://tinyurl.com/y9htc6fc -אתר בוקינג
https://tinyurl.com/y5ju6nmf ריכוז מלונות מומלצים
קישור להשוואת מחירים לרכב שכור.4
 כולל רכבי יוקרהAUTO EUROPE
Rentalcar

https://tinyurl.com/yc74hdcn
https://tinyurl.com/y8m5vy3z
 במדברVIP קישור לסיורי.5
https://tinyurl.com/ybcsqd3r

Skyscanner קישור להשוואת מחירי טיסות לדובאי.6
https://tinyurl.com/y3e5ruzn
קישור לבלוג כתבות על דובאי.7
https://tinyurl.com/ycrmzqcf

למידע נוסף כגון רכב צמוד ליום שלם לבודדים וקבוצות עם מדריך
אטרקציות נוספות ,סיורי  VIPהפקות אירוע מסיבות או הצעות
נישואין במתחם פרטי במדבר ועוד
צרו קשר במייל או דרך האתר.
ט.ל.ח

לפרטים נוספים

dubai4israel@gmail.co.il

למידע נוסף כנסו לפורטל הרשמי לתייר ואיש העסקים בדובאי .
https://israel-dubai.co.il

