
XX Standard Chartered Dubai Marathon
 

DUBAJ
	



Jeszcze 30 lat temu w miejscu dzisiejszych drapaczy chmur drzemała wioska rybacka odwiedzana jedynie przez 
poławiaczy pereł. Dziś to multi-nowoczesne futurystyczne miasto, stolica emiratu szczycąca się i niemal kompletem 
rekordów Guinessa. Od najwytworniejszych hoteli (jedyny na świecie 7-gwiazdkowy Burj Al-Arab), przez najwyższe 
drapacze chmur (najwyższy budynek świata Burj Khalifa liczy 829 metrów, czyli 206 pięter), aż po największe gaże za 
pobicie rekordu na trasie biegu maratońskiego (200 tys. $ za zwycięstwo, 250 tys.$ za pobicie rekordu świata).

Standard Chartered Dubai Marathon to zatem jeden z najszybszych, ale i "najprostszych" maratonów na świecie - na 
całej trasie organizator przewidział tylko 5 zakrętów! Większość dystansu to dwie długie proste wiodące nadmorską 
dwupasmówką (po cztery pasy w każdą stronę).

W styczniu średnie temperatury nie przekraczają 25° w dzień i 15° nocą. Mimo to organizatorzy zrobili ukłon w stronę 
biegaczy i start królewskiego dystansu ustalili na 6:00 rano (jeszcze przed wschodem słońca). Trasa płaska i szybka, 
6 punktów odżywczych z izotonikiem o smaku pomarańczowym (od 10 km co 5 km), punkty z wodą butelkowaną na 
całej trasie co 2,5km od 5km, toalety i gąbki z wodą co 5km wzdłuż całej trasy.

Wszyscy uczestnicy dowolnego dystansu otrzymają na mecie pamiątkowy medal i oficjalny t-shirt Adidas Climacool.

Egzotycznie i Elitarnie - maraton w krainie rekordów Guinessa.
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TRASA: płaska / START: o godz.: 07.00

Start i meta Maratonu będzie na Umm Suqeim Road naprzeciwko Madinat Jumeirah w cieniu kultowego Burj Al Arab. 
Meta znajduje się na końcu Umm Suqeim Road przy Akademii Policyjnej w Dubaju.

Trasa maratonu 
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TRASA: płaska 
 START 10 km : o godz.: 09.00
 START 4 km : o godz.: 11.00

Start na 10 km będzie na Umm 
Suqeim Road naprzeciwko 

Madinat Jumeirah i w obok Burj Al 
Arab. 

Start na 4 km rozpocznie się od 
drogi Umm Suqeim na Al Sufouh 
naprzeciwko Madinat Jumeirah.

 
Wszystkie dystanse maja metę na 

końcu Umm Suqeim Road przy  
Akademii Policyjnej w Dubaju.

BIEG
na 10 km i 4 km



1. 23.01.2019 -  Przelot do Dubaju. Transfer do hotelu. 

2. 24.01.2019 - Odebranie pakietów startowych. Po południu zwiedzanie Burj Khalifa i podmorskiego ZOO.

3. 25.01.2019 -  Uczestnictwo w Maratonie, biegu na 10 lub 4 km.  Wieczorem kolacja podczas rejsu „dhow” 
wzdłuż Dubai Creek. 

4. 26 stycznia 2019 -  Zwiedzanie Dubaju. Po południu czas na atrakcje fakultatywne lub czas wolny. 

5. 27 stycznia 2019 -  Przelot powrotny do Polski

PROPONOWANY PRZELOT
23.01.2019 r.

Warszawa  13:25 – Dubaj 22:05
czas lotu: 5 godz. 40 min

27.01.2019 r.
Dubaj 08:05 – Warszawa  11:20

czas lotu: 6 godz. 15 min

SKRÓCONY PLAN WYJAZDU + PRZELOTY
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TANIE LINIE*

22.01.2019 r.
Kraków 12:05 – Dubaj 20:40

26.01.2019 r.
Dubaj 07:55 – Kraków 11:05

•  zmiana dat wyjazdu względem programu



Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie w 
Warszawie ok. 2 godz. przed planowanym odlotem 
przy stanowisku Active Sport & Travel. 

Po odprawie biletowo-bagażowej i paszportowej, 
wylot z Warszawy do Dubaju. 
Po przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie i 
nocleg.

UWAGA: Możliwy wylot z Krakowa lub Katowic.

01.  23 stycznia 2019

POLSKA – DUBAI
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Do południa wizyta w biurze zawodów, odebranie 
pakietów startowych..
Następnie zapraszamy na pokład obserwacyjny 
najwyższego budynku świata Burj Khalifa.
Odwiedzimy  też  podmorskie  ZOO  –  spacerując w  
podwodnym tunelu można podziwiać pływające  
dookoła  rekiny,  manty  i  wiele  innych  ciekawych  
gatunków  morskich stworzeń, których zgromadzono 
tu 33 tysiące okazów.
Powrót do hotelu,  kolacja i nocleg.

02.  24 stycznia 2019

DUBAI
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Wcześnie nad ranem transfer na start.
Uczestnictwo w Maratonie, biegu na 10 lub 4 km. 
Po zawodach transfer do hotelu, dla chętnych wizyta 
w SPA i na masażach . 
Po odpoczynku wieczorem transfer na kolację na  
pokładzie tradycyjnej,  rzeźbionej  arabskiej  łodzi  
"dhow" podczas rejsu wzdłuż Dubai Creek. Na  
pokładzie serwowane  będą  zarówno  dania  kuchni 
kontynentalnej  jak  i  orientalnej.  Odkrywanie 
atmosfery  nocnego  Dubaju  odbywać  się  będzie 
przy akompaniamencie arabskiej muzyki. 
Powrót na nocleg do hotelu.

03.  25 stycznia 2019

DUBAI – dzień zawodów
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Po śniadaniu zapraszamy na spotkanie ze starym i 
nowym Dubajem. Pojedziemy wzdłuż bogatej dzielnicy 
rezydencji arabskich szejków, zatrzymamy się przy 
meczecie Jumeirah, który jest typowym przykładem 
nowoczesnej architektury islamskiej,  staniemy na 
plaży pod hotelem Burj Al Arab, wizytówką miasta.
W starej części miasta nazywanej Bastakia, podziwiać 
będziemy typową zabudowę z czasów przed zało-
żeniem elektryczności, kiedy domy budowano z 
użyciem koralowców.
Następnie tradycyjną łodzią abra (wodną taksówką) 
przepłyniemy na druga stronę Dubai Creek, gdzie  
znajdują się typowe orientalne bazary. Będzie sposo-
bność pospacerować po typowym targu z przyprawami, 
a także odwiedzić nowoczesny, prze-bogaty Gold Souk 
- słynny targ złota i diamentów, gdzie można kupić 
złoto pod każdą postacią, wyroby z platyny, diamenty, 
markowe zegarki oraz całkiem niezłe ich repliki w 
bardzo konkurencyjnych cenach. 
Po południu czas na atrakcje fakultatywne lub czas 
wolny do własnej dyspozycji. W programie do wyboru:
•  Safari jeepami po pustyni
•  Wypoczynek na plaży Hotelu Atlantis

04.  26 stycznia 2019

DUBAI – zwiedzanie
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SAFARI 4x4
Cena: 55 USD / min. 3 os

Pustynne safari samochodami z napędem na 4 koła, 
podczas którego przemierzać będziemy nieskończone 
piaski pustyni.  Pustynny krajobraz ma niepowtarzalny 
urok, a zachód słońca jest jedyny w swoim rodzaju. W 
każdym pojeździe jest miejsce dla 4 uczestników.
Jazda po stromych wydmach wymaga nie lada umieję-
tności od kierowcy i mocnych nerwów od pasażerów. 

04.  26 stycznia 2019

DUBAI - popołudniowa wycieczka fakultatywna

WYPOCZYNEK NA PLAŻY
Cena: 65 USD / min. 3 os

Ttransfer do Hotelu Atlantis i czas wolny. Proponujemy 
korzystanie z kąpieli morskich i słonecznych na plaży 
przy hotelu Atlantis, który znajduje się na sztucznej 
palmie. Dodatkowo możemy korzystać z ogromnego 
Aquaparku, największego na Bliskim Wschodzie, który 
jest przy hotelu. Również będziemy mogli skorzystać z 
atrakcji tajemniczej „Zaginionej Jaskini”…
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Wcześnie rano transfer na lotnisko. 

Przelot powrotny do Polski.

05.  27 stycznia 2019

DUBAI – POLSKA
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www.mktramping.pl MK Tramping

Ten luksusowy hotel położony jest przy słynnej dubajskiej ulicy 
Szejka Zayeda, obok wieżowca Burdż Chalifa oraz 10 minut od 
centrum handlowego Dubai Mall i plaży Jumeirah. Hotel oferuje 
odkryty basen z tarasem słonecznym oraz nowoczesne centrum 
fitness.
Pokoje w hotelu ozdobione są dziełami sztuki nowoczesnej i 
wyposażone w klimatyzację oraz telewizor. W luksusowej 
łazience znajdują się 2 umywalki i zestaw luksusowych 
kosmetyków.
Zaplecze gastronomiczne obejmuje wielokrotnie nagradzaną 
restaurację Teatro, w której serwowane są rozmaite potrawy - od 
dań kuchni japońskiej i chińskiej po indyjskie i włoskie specjały. 
Przy basenie znajduje się bar przekąskowy. Czynna przez cały 
dzień restauracja Flavours on Two zaprasza na śniadanie w 
formie bufetu, lunch w formie bufetu, kolację tematyczną w formie 
bufetu.
Hotelowe centrum fitness Bodylines zostało wyposażone w 
sprzęt do ćwiczeń kardio i treningów wzmacniających oraz 
oferuje zajęcia i treningi personalne. Goście mogą również 
zrelaksować się w łaźni parowej, saunie, wannie z hydro-
masażem lub w położonym na dachu basenie z widokiem na 
bulwar Jumeirah.

HOTEL 
TOWERS ROTANA 4 ****



PAKIET PODSTAWOWY

CENA:  3250 PLN + przelot od 1600 PLN
dopłata do pok. 1 osobowego: 1500 PLN

•  4 noclegi w hotelu 4* w pokojach dwuosobowych,
•  śniadania, 
•  transfery lotnisko/hotel lotnisko, hotel/zawody/hotel
•  obsługa polskiego pilota, 
•  ubezpieczenie podróżne: KL i NNW,
•  składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
•  obrandowanie, aplikacja komunikacyjna z uczestnikami

PAKIET OPTYMALNY

CENA:  4550 PLN + przelot od 1600 PLN
dopłata do pok. 1 osobowego: 1500 PLN

•  4 noclegi w hotelu 4* w pokojach dwuosobowych,
•  śniadania, oraz kolacja podczas rejsu,
•  transfery lotnisko/hotel lotnisko, hotel/zawody/hotel
•  transfery podczas wycieczek,
•  atrakcje wymienione w programie,
•  obsługa polskiego pilota,
•  opieka przewodnika lokalnego podczas wycieczek, 
•  ubezpieczenie podróżne: KL i NNW
•  składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
•  obrandowanie, aplikacja komunikacyjna z uczestnikami
•  dedykowana koszulka biegowa upamiętniająca 

uczestnictwo w biegach w Dubaju
•  voucher zniżkowy 500 PLN na kolejny wyjazd

DODATKOWO PŁATNE:

•  przelot Warszawa - Dubaj - Warszawa od 1600 PLN
•  maraton 135 USD / 10 km 90 USD / 4 km  55 USD
•  opcje fakultatywne:  zwiedzanie dzień 2:  80 USD,  

rejs „dhow” z kolacją dzień 3: 45 USD, zwiedzanie 
dzień 4: 75 USD,

•  dodatkowe posiłki i napoje
•  wydatki osobiste
•  inne świadczenia niewymienione powyżej

DODATKOWO PŁATNE:

•  przelot Warszawa - Dubaj - Warszawa od 1600 PLN
•  maraton 135 USD / 10 km 90 USD / 4 km  55 USD
•  wycieczka fakultatywna 4 dnia
•  dodatkowe posiłki i napoje
•  wydatki osobiste
•  inne świadczenia niewymienione powyżej



NALEŻYMY DO: 

REKOMENDACJE 
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Biuro Organizacyjne MK Tramping 

ul. Krowoderska 21/5
31-141 Kraków

biuro@mktramping.pl  / active@mktramping.pl

+48 12 430 01 72 / +48 430 01 13

+48 503 034 541

www.mktramping.pl    -   poznaj naszą ofertę!

Kontakt	


