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 הקדמה
 

בעולם( במפרץ  115 -קמ"ר  83,600איחוד האמירויות היא מדינת פדרציה קטנה )

ח'ימה, -ה, ראס אלהמורכבת משבע נסיכויות נפט: אבו דאבי, עג'מאן, דובאי, פוג'ייר הפרסי

בעידודה של  50-שיתוף הפעולה בין הנסיכויות החל בתחילת שנות ה .קויון-שארג'ה ואום אל

. כיום עומדת אוכלוסיית המדינה 1971בריטניה. המדינה הכריזה על עצמאות מלאה בשנת 

איחוד האמירויות נמצאת במתח מתמיד עם איראן, לאחר  .על כעשרה מיליון בני אדם

מוסא, אותם רואות הנסיכויות כשייכות להן. -השתלטה על איי טונב והאי אבו שהאחרונה

( ופלישת עיראק לכווית 1988-1980עיראק )-(, מלחמת איראן1979המהפכה באיראן )

( זעזעו את המדינה הקטנה במפרץ, אולם מנהיג המדינה המיתולוגי, שייח' זאיד בן 1990)

 . חה והצליח להתמודד עם רצף המכותסולטן אאל נהיאן, הוביל את המדינה בבט

 

לאחר מלחמת המפרץ הראשונה החלה איחוד האמירויות להיפתח למדינות נוספות והרחיבה 

את יחסי החוץ שלה באופן משמעותי, והיא רואה באיראן כמדינת אויב. בשנה האחרונה נסוג 

א סעודיה, צבא איחוד האמירויות מתימן, לאחר שנלחם במלחמת האזרחים במדינה לצד צב

 כנגד המורדים החות'ים, נתמכי טהראן

 

הלך לעולמו נשיא המדינה, אמיר אבו דאבי שאיחד את כל שבע הנסיכויות  2004בשנת 

. זמן קצר לאחר מותו בחרו נציגי שבע 86, זאיד בן סולטאן אאל נהיאן, בגיל 1971בשנת 

 .האמירויות את בנו השייח' ח'ליפה בן זאיד אאהל נהיאן כמחליפו

 

איחוד האמירויות היא בין המדינות העשירות במזרח התיכון בפרט ובעולם בכלל. תמ"ג 

 70,371בעולם(. התמ"ג לנפש במדינה עומד על  32מיליארד דולר ) 696המדינה עומד על 

בעולם(. ענף ההכנסה המרכזי של המדינה הוא נפט, כאשר מייצרת המדינה  11דולר )

 נפט מדי יוםמיליון חביות  3.5הקטנה כמעט 

 

ענף התיירות באיחוד האמירויות בכלל ובאבו דאבי בפרט נמצא בתהליך צמיחה מתמיד. בין 

המגדל הגבוה בעולם  -אתרי התיירות המרכזיים במדינה אפשר למנות את בורג' ח'ליפה 

ואולי המבנה המפורסם ביותר באיחוד האמירויות ואת מסגד שייח' זיאד אשר נחנך בשנת 

מתפללים. חובבי ההליכה ברגל  40,000מ"ר ויכול להכיל מעל  120,000של  , בגודל2007

ישמחו לגלות את הרי החג'אר הנחשבים לאחד המסלולים היפים והמרתקים במדינה 

ונחשבים ל"טיול לגן עדן" ואילו חובבי התרבות והאמנות ישמחו לגלות ולבקר במוזיאון הלובר 

 2007מ"ר( אשר נחנך בשנת  24,000ל המדינה )מוזיאון האמנות הגדול ש -של אבו דאבי 

 .ואוצר בתוכו יצירות אמנות חשובות ורבות
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דאבי –אבו   

משתרעת  .הגדולה ביותר מבין שבע האמירויות המרכיבות את איחוד האמירויות הערביות 

בצפון-מזרח  ,על שטח של 70,500 קמ"ר היא גובלת בצפון במפרץ הפרסי

המהווה כ- .ובדרום ובמערב בערב הסעודית במזרח בעומאן ,ושארג'ה באמירויות דובאי

 87% משטח האיחוד

 דובאי

בשונה מהשכנות שלה במפרץ הפרסי, היא כלכלה שלא מבוססת על נפט אלא על תיירות, 

תחבורה, מסחר ופיננסים. למרות שלא זכתה למשאבי טבע גדולים, דובאי הפכה להיות אחת 

הערים העשירות והמרשימות בעולם. המגדל הגדול בעולם, הקניון הגדול בעולם, שדה 

התעופה הגדול בעולם ומלונות יוקרה בלתי רגילים, הם כולם הישגים גדולים של דובאי והיא 

עשתה את כל זה בזכות מסחר בינלאומי, הקלות על עסקים ומיסוי נוח. דובאי, למרות היותה 

המפורסמת מבין כל האמירויות בתוך איחוד האמירויות, היא לא זאת שמחזיקה בכוח. מי 

ששולטת באיחוד האמירויות ומחזיקה בנפט, בכסף ובכוח היא אבו דאבי. מי ששולט בפועל 

באיחוד האמירויות הוא הנסיך בן זאיד ובשנים האחרונות הנסיך החליט לנקוט במדיניות חוץ 

אגרסיבית בשיתוף פעולה רחב עם ערב הסעודית. המדיניות של שני המדינות כוללת אמברגו 

על קטאר והמשמעות היא שרבים מהעסקים שבעבר פעלו בקטאר אבל החזיקו במשרדים 

בדובאי עזבו את המדינה. בנוסף לכך הסחורות שעצרו בנמל דובאי בדרך לקטאר כבר לא 

מגיעים. ההחלטה לעצור את המסחר מול קטאר פגעה בעסקים רבים באזור, עצרה קשרים 

עסקיים חשובים בין המדינות ויצרה חוסר אמון אצל המשקיעים שהבינו עד כמה דובאי תלויה 

 בגחמות של הממשלה באבו דאבי.
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טיול מסלול ה  

   ) Abu Dhabi  אבו דאבי )  -דובאי -ת"א – 1יום                                 

האמירויות שם נתחיל את לאבו דאבי בירת  לדובאי ומשם נמשיך  נטוס בטיסה ישירה 

תושבים .)  1.400,000טיולנו.  זוהי העיר השניה בגודלה במדינה אחרי דובאי ומונה סביב 

 250שוכנת בקצהו של אי במפרץ הפרסי המרוחק  רים זרים (. העיעובד %80מתוכם מעל 

 מ' מהיבשת.

שבה התגלה נפט . מהווה צומת תעופה חשוב בין  1958העיר התחילה להתפתח אחרי 

לפי שעת ההגעה נסייר  ישנה נציגות ישראלית במקום . 2015אירופה למזרח הרחוק. מ 

ת (לילו 2לינה אבו דאבי )  בעיר בסיור היכרות.   

אבו דאבי –2יום   

שייח' זאיד אחד החשובים במדינה, ואחד מעשרת  –נמשיך ונסייר בעיר ,נבקר במסגד הגדול 

 . בארמון האמריטס )מהמפוארים בבתי המלוןכיפות. 82בעל הגדולים והמפוארים בעולם 

רך לאו השדרה הראשית של העיר –( בדרך קורניש נחשב לאטרקציה תיירותיתשיש  בעולם

בשוק התמרים של העיר , בארמון  -וגורדי שחקים פארקים הליכה  המשלב שבילי-החוף 

הנשיאות בעל אדריכלות איסלמית נהדרת  , כמו כן נבקר באי – יאס -בעל מסלול מירוץ 

פורמולה 1, פרארי וורלד )פארק הנושא של פרארי, בו נמצאת רכבת ההרים המהירה 

בעולם(, יאס ווטרוורלד, קניון ומלון – מהמפוארים והמיוחדים בעולם .כמו כן נבקר במוזיאון 

הלובר אבו דאבי הנמצא באי סעדיאט שנפתח ב- 2017 ונחשב לגדול ביותר בחצי האי ערב. 

כשמו כן הוא מציג עבודות אומנות מהלובר בצרפת , ואוספים אחרים מרהיבים ביופיים .  

           לינה אבו דאבי

Al Ain -ואתריה. (  ל עין )א –3 יום   

נווה מדבר ממנה נשקף מראה יפה של רכס ההים ג'בל  -את היום נקדיש לאזור העיר אל עין
מ'  השניה באמירויות .. אזור בעל היסטוריה  1240חאפאט , הפסגה הגבוהה באבו דאבי 

שנה המכיל אתרים שהוכרו כאתר מורשת עולמית של אונסקו ) היחיד  3,000של למעלה מ 
ון של המקום שנמצא במצודת סולטן בן זייד.באמירויות (. נבקר במוזיא עושה עבודה טובה  ,

 החייאת המורשת, התרבות וההיסטוריה של איחוד האמירויות הערביותבמוזיאון יש קטע של 
ומיום של תושבי האזור, עם מג'לים המשקף את חיי הי מעניין במיוחד אתנוגרפיחלק 

בחלק הארכיאולוגי  תכשיטים בדואים.ל בגדים מסורתיים ומשוחזרים ותערוכות שמסורתיים 
מוצגים תצוגות של תגליות ממצאים מקומיות המתוארכות לתקופת הברונזה וברזל, כולל 

. נבקר הנווה המדבר בין מטעי התמרים הענקיים שמושקים תליונים ואוסף מטבעות חשוב
 1969בשיטה המסורתית, במבצר שבאזור, במעיינות החמים, בגן החיות שנפתח ב 

ה של בעלי חיים הנמצאים בהכחדה שבו ובמיוחד בתוכנית הרביי מחקרמתקני הפורסם בהמ
לילה (  1לינה אל עין )  . במידה ויתקיים שוק גמלים  באזור נבקר בו  
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דובאי  –אל עין  -4יום   

נתחיל את הבוקר בתצפית מג'בל חפיט הנישא  לגובה 1249 מ'. נמשיך בנסיעה לדובאי. 

זוהי היא עיר חוף ענקית ומפוארת עם עושר דמיוני והכל בה מתוכנן למשעי , כדי להיות הכי 

יפה, הכי נוצצת והכי מרשימה הכל מואר ונוצץ וחייב להיות הכי גדול וגבוה בעולם. מגדל  

הכי גבוה בעולם, קניון – הכי גדול בעולם , מזרקה – הכי גדולה בעולם , כבישים – הכי 

.רחבים וכו. את  היום נקדיש להיכרות עם חלק מאתרי העיר העתיקה  והחדשה  . נבקר 

במסגד , נשוט ,  ואזור גומהורייה ,בשווקי הזהב והתבלינים, במרינה במתחם מלון אטלנטיס

 /בתיאטרון ובמוזיאון הדיגטלי נבקר בגן הפרחים המרהיב באחד הימים  בסירות אברה 

  לילולת ( 4) לינה דובאי 

דובאי -הנסיכות שרג'– דובאי –5יום   

בשעות הבוקר ניסע לכיוון אל שרג'ה הנסיכות השלישית בגודלה באיחוד.  היא זכתה בהכרה 
בתואר בירת   2014בתואר בירת התרבות הערבית, ובשנת  1998על ידי אונסק"ו בשנת 

התרבות האסלאמית .  בעוד שדובאי ואבו דאבי משדרות יוקרה ופאר לא מעולם הזה )ממש 
ה: יותר קל להרגיש שם בסרט מדע בדיוני מאשר על כדור הארץ(, כך, לא מהעולם הז

הנסיכות אל שארג'ה שומרת על איזון בין קידמה ובין מסורת ותרבות ערבית .לעומת שתי 
הערים הנוצצות, סמוך לנסיכות דובאי שוכנת אל שארג'ה, המשדרת יותר מהתרבות 

 כל כך הרבה על המדינהוההיסטוריה הערביות, אלה שהיו שם לפני שהמערב השפיע 
העיצוב והבנייה, בעיקר במרכז ההיסטורי של העיר אל שארג'ה )בירת הנסיכות( הרבה יותר 

מעודן, ונמצאים בשטחה מוזיאונים וגלריות .כחלק מכך, ישנו אתר ארכיאולוגי מרשים, 
המשחזר את ההיסטוריה המדהימה והעשירה של האזור, חופי חצי האי ערב במפרץ הפרסי 

תלוי את מי אתם שואלים(, וההרים והמדבריות הנמצאים ככל  –"המפרץ הערבי"  )או
ך למוזיאון לתרבות האיסלאם , מסגד המנטייל באתרי העיר שנכנסים לעומק השטח. 

. לקראת ערב נצא לשייט  .נמשיך ונטייל באתרי העיר ,נחזור לדובאי ו.פייסל ובשווקי העיר 
לינה דובאי . 'ילווה בארוחת ערב ומוסיקהבסירת דאו באזור המרינה . השייט   

דובאי  - פוג'ירה -דובאי -6יום   

את היום נקדיש לנסיכות פוג'ירה. נבקר במסגד אל בידיה נחשב לאחד המסגדים המוסלמים  

הוותיקים במדינה והוא גם אתר מורשת עולמית של אונסק"ו. אחת העובדות המעניינות 

ביותר על מסגד אל בידיה היא שגם כיום, מאות שנים לאחר הקמתו הראשונה, המסגד 

מקיים את התפילות היומיומיות של תושבי המקום והמבקרים כאחד. בניין היסטורי זה הוא 

עמוד חשוב בהיסטוריה התרבותית והאדריכלית של האזור. למסגד אל-בידיה העתיק יש 

מחשוף סלעי עם בוץ. למסגד ארבעה עמודים הנתמכים על ידי עמוד באמצע הבניין. מיחרב 

ומיני בר קטן )דוכן( עם פתח פנימי המיועד לחדירת אוויר. נבקר במצודה שבעיר , בשווקים . 

נעלה לכיוון רכס אל חג'אר  הגרניטי, נראה את הכפרים ההרריים , לקראת ערב נגיע 

 לדובאי בנסיעה לאורך המפרצים המזרחיים הצופים לעומאן.  . לינה דובאי 
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דיונות החול  –בורג' ח'ליפה  –י דובא -7יום   

יוזמת הפרויקט היא חברת מ'  828מגדל ח'ליפה .גובהו  –היום נבקר במבנה הגבוה בעולם 
אדריאן סמית , ונבנה ע"י חברת סמסונג  עמר מדובאי, האדריכל הראשי הוא האמריקני

רג' ח'ליפה" הנדסה מדרום קוריאה .  המגדל נקרא במקור "בורג' דובאי", אך שמו שונה ל"בו
 –על שם נשיא איחוד האמיריות ושליט אבו דאבי שהזרים כסף רב בתקופת הבנייה 

עד חנוכתו  2004שנים מ  6שך מ.. זמן הבנייה נ2009שהתרחשה בזמן המשבר הכלכלי ב 
אחה"צ ניסע בג'יפים  . 5-124נעלה לתצפית עוצרת נשימה על כל האזור מקומות . 2010ב 

.  חאפלה מקומית .כולל ארוחת  מסורתית–נחזה במופע פולקלור לדיונות באזור . בעב 
.לינה דובאי  

אביב-תל - דובאי -8יום    

משם נטוס בדובאי לפי שעת הטיסה ניסע לשדה התעופה  שנשלים את סיורנו בדובאי . 
אביב-חזרה לתל  

 

  זוגי : מחיר הטיול לאדם בחדר

  -:תוספת ליחיד בחדר

  – יהיה מטיילים מחיר הטיול 20מעל 

 

 מחיר הטיול כולל:

 טיסות בינלאומיות ומסי נמל .

 לינה בבתי מלון ) כפי שמופיע בסוף ( לינה וארוחת בוקר

 ארוחת ערב יומית

המופיעים בתוכנית.כניסה לכל האתרים   

 טיול ג'יפים לדיונות החול .

 מופע באזור הדיונות .

  –מדריך ישראלי 

 טיפים לנותני השירותים

 

הטיול אינו כולל : מחיר  

 אשרת כניסה במידה ותהיה 

ושתייה בארוחות הכלולות –ארוחות צהריים   

 בדיקות קורונה היכן שצריך

כל מה  שאינו מופיע במחיר כולל .בטוח רפואי ומטען   
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 טיולים עם מעוף - מעוף הציפור

Bird's View – Tours With Different View 

 tsipor1@bezeqint.net|  054-6311334|  אילן ציפורה

                                                                   

: מכיוון שאנחנו עדיין בעניין קורונה וייתכנו שינויים או ביטולים . במידה  בותחשו ותהער
 ן המטיילים .ווהשינויים יהיו סמוך למועד היציאה לטיול ויהיו דמי ביטול הם יהיו על חשב

היו על יקרי האמירויות כל בדיקות הקורונה , שידרשו לבצוע הטיול הן בארץ והן בארץ הטיול 
 חשבון המטיילים

 תו ירוק דיגיטלי ומודפס באחריות המטיילים בינלאומית ,  6.10.21תעודת קורונה החל מ 

לא תהיה שום אחריות בעניין שינוי טיסות או שינוי במהלך הטיול  ל"טיולי המעוף " אילן צפורה
 טיילים מכל שינוי כזה יכול על השיגרמו בעקבות הקורונה או כל גורם אחר 
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