Ντουμπάι
Αμπου Ντάμπι
Ένα από τα επτά εμιράτα και θεωρείται η μεγαλύτερη πόλη των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το Ντουμπάι δεν ενδείκνυται για
τους φυσιολάτρες αλλά είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους
λατρεύουν την πολυτέλεια. Όλα τα φυτά και δέντρα που θα
συναντήσει κανείς εδώ, είναι εισαγόμενα, ενώ έχουν κατασκευάσει
μικρά ποταμάκια που δίνουν άλλη νότα στην πόλη. Μεγάλα
εμπορικά κέντρα, πολυτελή ξενοδοχεία και προσεγμένα σαλόνια
ομορφιάς (beauty saloons) είναι οι προορισμοί πολλών Ευρωπαίων,
Αμερικανών αλλά και ντόπιων κατοίκων. Είναι μια από τις πιο
σύγχρονες πόλεις.

6 ημέρες / 5 Νύχτες
Περίοδος: 01/11 – 31/03/2020 (εκτός εορτών)
** Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις **

Λίγα λόγια για το Ντουμπάι
Διακοπές στο Ντουμπάι, τη Νέα Υόρκη της Μέσης Ανατολής. Βρείτε την ευκαιρία να κάνετε εκδρομή στην πιο σύγχρονη
πόλη του κόσμου, το Ντουμπάι. Αποτελείται από τεχνητές νησίδες, ενώ διαθέτει και τον πιο υψηλό ουρανοξύστη του
πλανήτη. Θεωρείται η μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με πληθυσμό 1.500.000 κατοίκων (2009) και
έκταση 35 τετρ. χλμ. Το Dubai είναι το μεγαλύτερο εμπορικό, οικονομικό και τουριστικό κέντρο της χώρας. Η πόλη έχει δύο
λιμάνια, από το Σεπτέμβριο του 2009 μετρό και μεγάλο διεθνή αερολιμένα (Dubai International Airport). Η χώρα είναι
πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η επίσημη γλώσσα είναι τα αραβικά ενώ οι περισσότεροι μιλούν
και αγγλικά.

Ντουμπάι LUX | 6 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις : κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή
Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα | Σαφάρι στην έρημο με BBQ γεύμα | Εκδρομή στο Α. Ντάμπι με γεύμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΠΤΗΣΕΙΣ

IBIS DEIRA 3* sup
ALOFT CITY CENTER DEIRA 4* SUP
/ HOLIDAY INN FESTIVAL CITY 4* SUP
VOCO DUBAI HOTEL 5* SUP (S. ZAYED ROAD)
CANAL CENTRAL 5* /
RADISSON CANAL VIEW 5* DLX
HILTON AL HABTOOR HOTEL 5* DLX
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(από Αθήνα)
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Διαφορά
1κλίνου

*ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ (ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ) – ΕΚΠΤΩΣΗ 80€
*ΠΑΙΔΙ 2-6 ετών σε δίκλινο (ΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ) – ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

TURKISH AIRLINES
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ
NTOYMΠΑΙ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

21:30 - 22:45
00:10 - 05:45
02:00 - 05:35
07:20 - 08:40

EMIRATES
AΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ

23:00 - 04:45

ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΑΘΗΝΑ

16:20 - 20:25

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
✓ Αεροπορικά εισιτήριο σε οικονομική θέση με Χειραποσκευή 8κιλά & βαλίτσα 23κιλά κατ'άτομο
✓ Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο επιλογής
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Ελληνόφωνη Ξενάγηση στο Ντουμπάι με γεύμα
✓ Σαφάρι στην έρημο με jeep 4X4 και BBQ γεύμα
✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Αμπου Ντάμπι με γεύμα (ισχύει για το Ντουμπάι Lux)
✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο του Ντουμπάι
✓ Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων
✓ Είσοδοι στα μουσεία &Νερό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
✓ EΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
✓ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & φιλοδωρήματα 375€
✓ Επιβάρυνση ναύλου 20€ με την Emirates για αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο
✓ Τοπικοί φόροι 3€-5€/νύχτα/δωμάτια (πληρωτέα κατά την άφιξη)
✓ Εσωτερική πτήση από/προς Αθήνα με συνδυασμό την Emirates από 150€
✓ Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΤΟΥΜΠΑΙ (6 ημερών)
1η ΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απογείωση για Ντουμπάι. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη με την
μοναδική αρχιτεκτονική. Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι,
περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του Creek την Abra θα
περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών, που έρχονται όπως και παλιά από
διάφορες χώρες της Ανατολής. Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με την
περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες και την μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του
ΣείχηΖάιεντ, τον δρόμο όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της
Τζουμέιρα όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο
BURJ EL ARAB. Στη συνέχεια επίσκεψη στο νησί PalmIsland το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα,
και στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantisthepalm. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας
στην περιοχή downtown όπου θα κάνουμε στάση για να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το ψηλότερο
κτήριο του κόσμου το BurjDubai. Περνώντας από το παλάτι του Σείχη κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας για
ξεκούραση. .Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι ή για χαλάρωση.
Νωρίς το απόγευμα με Jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια μέσα στην έρημο, όπου μετά από
παιχνίδια με τα jeep στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε Βεδουίνικες
τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία, προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι
και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το Δείπνο απόψε είναι barbeque στην
τέντα κάτω από τον ουρανό της Ερήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Αργά το βράδυ
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο σας να γνωρίσετε την πρωτεύουσα των Αραβικών εμιράτων το Αμπού
Ντάμπι. Η πρώτη μας στάση θα είναι το «διαμάντι» του Αμπού Ντάμπι το περίφημο τζαμί του Σείχη Ζάιεντ. Ένα
από τα μεγαλύτερα τζαμία του κόσμου. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε για φωτογραφίες στο πολυτελέστατο
ξενοδοχείο Emirates Palace (το πρώην παλάτι του Ελ ΣείχΖάιεντ με τα 80 τόνους χρυσού) και θα περάσουμε στη
συνέχεια από το παλάτι του Σείχη. Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
μας νωρίς το απόγευμα.Το βράδυ προτείνουμε ένα παραδοσιακό γεύμα με ναργιλέ, πολύ αραβική μουσική και
χορό της κοιλιάς. Διανυκτέρευση.
5η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Πρωινό και μέρα ελεύθερη. Ευκαιρία για τους τολμηρούς να κάνουν μια βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο,
ελικόπτερο ή και υδροπλάνο. Όλο η πόλη από ψηλά! Χαλαρώστε στο μοναδικό WILD WADI το υδάτινο πάρκο ή
κολυμπήστε με τα δελφίνια και φυσικά κάντε θαλάσσιο σκί ή καταδύσεις. Διανυκτέρευση.
6η ΜΕΡΑ:ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και επιστροφή με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΒURJ KHALIFA
ο Burj Khalifa είναι ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο και είναι ένα καταπληκτικό επίτευγμα μηχανικής. Την ιστορία του
οποίου μπορείτε να δείτε αν πάρετε ένα ταξίδι στο “At The Top” – τη μεγαλύτερη πλατφόρμα προβολής στον κόσμο.
Το καλύτερο μέρος της εμπειρίας σας από το Burj Khalifa θα είναι η θέα από την κορυφή. Βρίσκεται στο επίπεδο του
124 του πύργου. Αυτό το Παρατηρητήριο προορίζεται να είναι το αποκορύφωμα της κάθε επίσκεψης στη Μέση
Ανατολή. Το ταξίδι ξεκινά από το χαμηλότερο επίπεδο κτηρίου στο Dubai Mall. Καθ ‘όλη τη διαδρομή προς την κορυφή,
οι επισκέπτες ψυχαγωγούνται από μια multi-media παρουσίαση της εξωτικής ιστορίας του Ντουμπάι και του
θαύματος που λέγεται Burj Khalifa.
DUBAI FOUNTAINS
τη βάση του ψηλότερου πύργου στον κόσμο είναι ένα από τα πιο καταπληκτικά συντριβάνια του κόσμου! Ρυθμισμένο
για την 30-στρεμμάτων λίμνη του Burj Khalifa, το συντριβάνι πυροβολεί πίδακες νερού που φτάνουν σε ύψος 150
μέτρων, φτάνοντας σε ύψος ένα κτίριο 50-ορόφων. Το συντριβάνι είναι 900 πόδια μακρύ και έχει πέντε κύκλους
διαφορετικών μεγεθών και δύο κεντρικά τόξα. Η ακτίνα φωτός που παράγεται από το συντριβάνι μπορεί να φανεί από
πάνω από 20 μίλια μακριά. Επίσης, είναι ορατή ακόμα και από το διάστημα καθιστώντας το το πιο φωτεινό σημείο
στη Μέση Ανατολή, και πιθανότατα σε ολόκληρο τον κόσμο.
DUBAI MARINA
Ένα από τα νεότερα τουριστικά αξιοθέατα του Ντουμπάι είναι το Dubai Marina. Η μαρίνα βρίσκεται ανάμεσα στα
καταπληκτικά κτίρια της παραλίας Jumeirah και διαθέτει υπέροχη θέα. Είναι εκπληκτική, είτε κατά τη διάρκεια της
ημέρας είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Dubai Marina είναι ίσως η μεγαλύτερη τεχνητή μαρίνα που έχει φτιαχτεί
και είναι το σπίτι πολυτελών κότερων.
BURJ AL ARAB
Το Burj Al Arab (Πύργος των Αράβων), είναι το μοναδικό ξενοδοχείο 7 αστέρων στον κόσμο. Το Burj Al Arab φτάνει σε
ύψος 321 μέτρων και δεσπόζει στον ορίζοντα του Ντουμπάι, καθιστώντας το ως τέταρτο υψηλότερο ξενοδοχείο στον
κόσμο. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Ντουμπάι και πραγματικά μεγαλοπρεπές κτίριο.
Το ταξίδι σας στο Ντουμπάι δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τουλάχιστον να το είχατε δει! Υπάρχουν διάφορα σημεία που
μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες αλλά ένα από τα καλύτερα είναι αυτό στη δημόσια παραλία δίπλα από το
ξενοδοχείο. Εκεί μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία στη παραλία και από πίσω σας να φαίνεται ολόκληρο το
ξενοδοχείο. Είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του κόσμου για να βγάλετε φωτογραφία. Τη νύχτα το ξενοδοχείο
φωτίζεται με ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό καθιστώντας το ένα εντυπωσιακό κτήριο είτε το βλέπετε τη μέρα είτε τη
νύχτα!
DUBAI MIRACLE GARDENS
Επισκεφτείτε το μοναδικό και υπέροχο πραγματικά DUBAI MIRACLE GARDENS. Εδώ θα δείτε πάνω από 45 εκατομμύρια
ανθισμένα λουλούδια σε μοναδικές κατασκευές , σχήματα και χρώματα με 45 διαφορετικές ποικιλίες Όλα αυτά και άλλα
πολλά μπορείτε να απολαύσετε κάτω από τους 5 τεράστιους θόλους με τα χιλιάδες κρεμαστά καλάθια λουλουδιών ,
πίνοντας ένα κοκτέιλ φρούτων, καφέ η τρώγοντας ένα σνακ να χαλαρώσετε και να χαθείτε μέσα σε αυτό το εκπληκτικό
περιβάλλον
LEGOLAND
Το πάρκο LEGOLAND στο Ντουμπάι είναι για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-12. Διαθέτει πάνω από 40 διαδραστικές
βόλτες, 15.000 LEGO δομές και μοντέλα κατασκευασμένα από πάνω από 60 εκατομμύρια τούβλα LEGΟ. Δίπλα στη
LEGOLAND βρίσκεται το LEGOLAND WATER PARK και αυτό σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά ηλικίας 2-12 και τις οικογένειές
τους με πάνω από 20 νεροτσουλήθρες και μοναδικά αξιοθέατα
BOLLYWOOD PARK
Το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο αφιερωμένο στο Bollywood γεμάτο με δράση, περιπέτεια, ρομαντισμό, κωμωδία,
μουσική, χορό, τη γεύση και το συναίσθημα του Bollywood στυλ. Μια γιορτή της βιομηχανίας ταινιών της Βομβάης σε 5
ζώνες εμπνευσμένο από Bollywood
DUBAI OPERA
Δίπλα στο πιο ψηλό ουρανοξύστη του κόσμου, τον Μπουρζ Καλίφα άνοιξε η πρώτη Όπερα του Ντουμπάι. Το κτίριο είναι
εμπνευσμένο από τις παραδοσιακές βάρκες «dhow» των Αράβων και στεγάζει ένα πολυμορφικό αμφιθέατρο 2.000 θέσεων.
Φιλοξενώντας από κλασικά κονσέρτα μέχρι μιούζικαλ, η Όπερα του Ντουμπάι φιλοδοξεί να γίνει το κορυφαίο καλλιτεχνικό
κέντρο της Μέσης Ανατολής.

DUBAI FRAME
Θεαματική θέα στο Ντουμπάι από το διάδρομο του Ντουμπάι Frame. Το Ντουμπάι εγκαινίασε την τελευταία ατραξιόν του:
Μια γιγάντια κορνίζα που πλαισιώνει τις δυο αντίθετες όψεις της πόλης, τα ιστορικά της κτίρια και τα σύγχρονα κτίρια, το
παλιό και το σύγχρονο Ντουμπάι
DUBAI AQUARIUM
Βυθίστε τις αισθήσεις σας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα, εντυπωσιακή θαλάσσια ζωή και
απίστευτες εμπειρίες. Το Dubai Aquarium στο Dubai Mall με το μεγαλύτερο παράθυρο σας δίνει την ευκαιρία να έρθετε
πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο Sand Tiger καρχαρία, με
σαλάχια κλπ.. Μια υποβρύχια περιπέτεια που υπόσχεται να είναι πραγματικά αξέχαστη

ΝΕΟ - SAFARI PARK DUBAI
Το Dubai Safari είναι ένα από τα πιο περιζήτητα νέα αξιοθέατα της πόλης.Το κύριο αξιοθέατο του Safari του Ντουμπάι
είναι η διαδρομή Safari Village. Εδώ οι επισκέπτες μας ταξιδεύουν σε ένα ταξίδι ανακάλυψης μέσω της Αφρικής και στη
συνέχεια της Ασίας σε ένα από τα άνετα λεωφορεία
ΝΕΟ - TO ΛΟΥΒΡΟ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Ο γάλλος αρχιτέκτονας Ζαν Νουβέλ που σχεδίασε την «πόλη-μουσείο», εμπνεύστηκε από τις παλιές αραβικές συνοικίες
για να κατασκευάσει στο νησί Σααντιγιάτ αυτόν τον χώρο που περιλαμβάνει 55 λευκά κτίρια. Περιτριγυρισμένο από νερό
από τρεις πλευρές, το μουσείο φιλοξενεί 600 έργα τέχνης. “Είναι κάτι παραπάνω από ένα μουσείο. Είναι ένα κέντρο
ειρήνης, αποδοχής, φιλίας και εκπαίδευσης », δήλωσε στο Reuters ο Μοχάμεντ αλ Μουμπάρακ, πρόεδρος του τμήματος
πολιτισμού και τουρισμού στο Αμπού Ντάμπι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ και για ελάχιστη συμμετοχή 10-15άτομα.
– Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής το γραφείο μας έχει το δικαίωμα για επιπλέον κόστος.
• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία επίσκεψη
• Σε όλα τα ξενοδοχεία μας προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε μπουφέ - Τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά χωρίς
αλλαγή κατηγορίας
• Οι τιμές είναι υπολογισμένες με τα σημερινά ισχύοντα ναύλα. Η όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες
• ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ: Βόλτα με τις καμήλες στην έρημο, τσάι καλωσορίσματος, δείπνο BBQ, oriental χορούς.
• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65 ετών και σε
εγκύους
• Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση με το check in
• Η παραλαβή των δωματίων γίνεται στις 14:00μμ με όλες τις αεροπορικές
• Όλα τα προγράμματα με την Turkish Airlines είναι 7ημέρες/5διανυκτερεύσεις.
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ: ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ 1 ΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & 2 ΩΡΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
• Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ισοτιμίες νομισμάτων.
• Κάθε νέα έκδοση του τιμοκατάλογου καταργεί τον προηγούμενο.
• ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ 1 KING SIZE BED + 1 EΞΤΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙ
• TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IBIS ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΤΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΓΙΑ ΤΡΙΚΛΙΝΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ
ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

