
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
*∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:   21,22,23,24,27,28,29,30 
* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:   02,03 

6 ηµέρες  
Απ'ευθείας πτήσεις από Αθήνα µε EMIRATES  

και από Θεσσαλονίκη µε TURKISH 

1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» 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 Σείχη Ζάϊεντ, τον δρόµο όπου είναι 
µαζεµένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόµαστε στο Τζαµί της Τζουµέιρα όπου 
θα κάνουµε µία στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύµβολο 
του Ντουµπάι στο BURJ EL ARAB. Στη συνέχεια επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί 
φοίνικα που έχει χτιστεί µέσα στην θάλασσα, και στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο 
των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην επιστροφή θα επισκεφτούµε την µοναδική 
MADINAT JUMEIRA η διαφηµισµένη «Βενετία» των Αραβικών Εµιράτων, όπου µπορείτε 
να κάνετε την βόλτα σας στα µαγαζιά λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναµνηστικά για το 
Ντουµπάι Περνώντας από το παλάτι του Σεΐχη κατευθυνόµαστε στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκούραση. ∆ιανυκτέρευση. Η πρόταση µας για το βράδυ είναι να δείτε από κοντά τα 
µεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσµου που χορεύουν υπό τους ήχους της Μουσικής 
µπροστά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσµου Burj Khalifa και εν συνεχεία να 
απολαύσετε το ποτό σας στο φηµισµένο 40 Kong Bar στον 40 όροφο του H Hotel µε την 
απίστευτη θέα στην Sheikh Zayed Road. 

3η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕ∆ΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ  
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα εµπορικά κέντρα του 
Ντουµπάι ή για χαλάρωση. Για όσους θέλετε να χαλαρώσετε µπορείτε να πιείτε το 
κοκτέιλ σας και να κολυµπήσετε στην πισίνα του ξενοδοχείου και για εσάς που θέλετε 
κάτι συναρπαστικό , µην χάσετε την ευκαιρία, µπείτε στην πισίνα και νιώστε την 
µοναδική εµπειρία να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο, να κολυµπήσετε και να βγείτε 
φωτογραφίες µε τα πανέµορφα θαλάσσια θηλαστικά τα δελφίνια. Εναλλακτικά σας 
προτείνουµε να επισκεφθείτε το Dubai Mall για τις αγορές σας και να φωτογραφηθείτε 
στο Dubai Aquarium µε το µεγαλύτερο παράθυρο, σας δίνεται η 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. (για κρατήσεις θέσεων µην παραλείψετε να 
ενηµερώσετε εγκαίρως το γραφείο ή τον αρχηγό µας)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 
Βεδουΐνικες 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 ∆είπνο 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  
Πρωινό και αναχώρηση για το Αµπού Ντάµπι, µετά από περίπου 2 ώρες και 190 
χιλιόµετρα, θα φτάσουµε στον Άµπου Ντάµπι, την πρωτεύουσα των Ηνωµένων 
Αραβικών Εµιράτων, το µεγαλύτερο και πλουσιότερο εµιράτο από τα 7 που αποτελούν 
τη χώρα. Θα κινηθούµε στο δρόµο του Σεΐχη Ζάϊεντ και στην διαδροµή θα έχουµε την 
ευκαιρία να δούµε στα δεξιά µας την περιοχή Dubai Marina, την πιο καινούρια περιοχή 
στο Ντουµπάι µε τους περισσότερους ουρανοξύστες και την περιοχή Jebel Ali που 
αποτελεί την βιοµηχανική και κατασκευαστική ζώνη του Ντουµπάι. Εκεί βρίσκονται, το 
µεγαλύτερο µέχρι και σήµερα τεχνητό λιµάνι στο κόσµο, το λιµάνι Jebel Ali, το τεχνητό 
νησί του φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο αεροδρόµιο (υπό κατασκευή) που θα είναι το 
µεγαλύτερο στον κόσµο. Μικρή στάση στη µέση της διαδροµής. Φτάνοντας Άµπου 
Ντάµπι θα επισκεφτούµε και θα ξεναγηθούµε στο το µουσείο του Λούβρου 
(είσοδος περιλαµβάνεται )Σχεδιασµένο από τον διακεκριµένο αρχιτέκτονα Jean 
Nouvel, άνοιξε τις πόρτες του στα τέλη του 2017. Το µνηµειώδες κτήριο περιέχει 23 
γκαλερί µε παγκόσµια έργα ζωγραφικής/ γλυπτικής, χειρόγραφα και άλλα αντικείµενα 
που χρονολογούνται από την αρχαιότητα µέχρι το σήµερα. Εξακόσια έργα έχουν 
επιλεγεί από τις τεράστιες αποθήκες του Λούβρου και από άλλα γαλλικά µουσεία. 
Στολίδι ο περίτεχνος φουτουριστικός θόλος διαµέτρου 180 µέτρων. Τα γεωµετρικά 
ανοίγµατα στον θόλο δηµιουργούν την αίσθηση πως το µουσείο λούζεται από µία βροχή 
φωτός. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο µεγαλοπρεπές τζαµί του Σεΐχη Ζάϊεντ που 
είναι φτιαγµένο όλο από µάρµαρο και χρυσό, ενώ µέσα θα δούµε και το µεγαλύτερο 
µονοκόµµατο χειροποίητο χαλί στον κόσµο. Από εκεί θα περάσουµε από την περιοχή µε 
τα 17 παλάτια των γιων του Σεΐχη Ζάϊεντ για να καταλήξουµε στο παλάτι του Σεΐχη 
Χαλίφα, τωρινού κυβερνήτη του Άµπου Ντάµπι αλλά και προέδρου της χώρας. 
Περνώντας από το µεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που είναι 
κτισµένο µε χρυσό, µάρµαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους του τους χώρους 
(πηγαίνουµε για καφέ κατόπιν διαθεσιµότητας) καταλήγουµε στο εµπορικό κέντρο του 
Άµπου Ντάµπι το Marina Mall (χρόνου επιτρέποντος ) . Κατά το µεσηµέρι αναχώρηση 
από το εµπορικό και θα καταλήξουµε για γεύµα σε πολυτελές επιλεγµένο εστιατόριο στο 
Yas Island. Στο Yas Island εκτός από την πίστα της Φόρµουλα 1 βρίσκεται και το 
µεγαλύτερο πάρκο της Ferrari µε το γρηγορότερο τραινάκι στον κόσµο, καθώς και το 
µουσείο της Ferrari. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας νωρίς το απόγευµα. 
∆ιανυκτέρευση. Το βράδυ προτείνουµε παραδοσιακό γεύµα σε λιβανέζικο εστιατόριο µε 
ζωντανή αραβική µουσική και χορό της κοιλιάς µε αυθεντικές γεύσεις Λιβανέζικης 
Κουζίνας. 

5η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ∆ΕΙΠΝΟ (προαιρετικό)  
Πρωινό και µέρα ελεύθερη. Για τους φανατικούς του shopping αυτή είναι η µέρα σας , 
προτείνουµε την ολοήµερη εκδροµή OUTLETMALL of DUBAI (όπου θα βρείτε τις 
καλύτερες µάρκες σε πολύ χαµηλές τιµές) και MALL OF EMIRATES όπου κι εκεί 
µπορείτε να χαθείτε στο πλήθος καταστηµάτων και να κάνετε τις αγορές σας καθώς και 
να ζήσετε την εµπειρία του ski στο µοναδικό κλειστό χιονοδροµικό Κέντρο του κόσµου. 
Για τους λάτρεις της περιπέτειας είναι ευκαιρία να κάνετε µια βόλτα στο Ντουµπάι µε 
αερόστατο, ελικόπτερο ή και υδροπλάνο. Όλη η πόλη από ψηλά! Χαλαρώστε στο 



µοναδικό WILD WADI κολυµπήστε µε δελφίνια κάντε θαλάσσιο σκί ή καταδύσεις. Το 
απόγευµα µπορείτε προαιρετικά, να απολαύσετε το δείπνο σας σε µία ροµαντική 
Κρουαζιέρα στην Μαρίνα του Ντουµπάι, µε θέα το φως του φεγγαριού , τους 
Ουρανοξύστες το τεχνητό νησί σε σχήµα φοίνικα και µια γεύση από φολκλορικό χορό. 
∆ιανυκτέρευση. 

6η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ  
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόµιο και την επιστροφή στην Αθήνα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
• ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 

• ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ 

• ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

• ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 

• ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ ΤΟ 
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 

• ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕ∆ΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ 

• ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ 

• ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

• ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

·         ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 

·         ΦΙΛΟ∆ΩΡΗΜΑΤΑ 

·         ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

 


