
 
 
 
 
 
10 ημέρες- 7 νύχτες  

 

 
 

 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείο Ντουµπάι Ξενοδοχείο Άµπου Ντάµπι 
Τιµή ανά άτοµο σε 

δίκλινο 

4 νύχτες 3 νύχτες 10/1 – 20/4 
Comfort Ibis One Dubai 3* ή παρόµοιο Holiday Inn Abu Dhabi  4* ή 

παρόµοιο 

890 € 

Superior Novotel World Trade Centre 4* 
ή παρόµοιο 

Crowne Plaza Hotel Abu Dhabi 4* ή 
παρόµοιο 

990 € 

Deluxe Dukes Dubai The Palm 5* ή 
παρόµοιο 

Sofitel Abu Dhabi Corniche 5* ή 
παρόµοιο 

1.150 € 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 
� Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με την Turkish Airlines από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 

� Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων  

� Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος 

� Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω 

� Μεταφορά από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο 

� Μεταφορά από το ξενοδοχείο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι 

� Μεταφορά από το ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι 

� 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
� Ενημερωτικά έντυπα 

� ΦΠΑ 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
o Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.) 

o Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα  

o Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες 

o Φόρος διαμονής (πληρωτέος τοπικά), βλέπετε αναλυτικά στις σημειώσεις 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Λίγα λόγια για τους προορισµούς 
 
DUBAI – Καλωσορίσατε στην πόλη των αντιθέσεων. Μια πόλη όπου η παράδοση συναντά την ανάπτυξη, μια πόλη όπου η ανατολή συναντά τη 

δύση, γοητευτικά και μυστηριακά, προσδίδοντας ένα χαρακτήρα μοναδικό, αλλά συνάμα και μια πολυεθνική προσωπικότητα. Με την άφιξή σας, 

θα νιώσετε τη ζεστασιά του αραβικού πολιτισμού σε συνδυασμό με τις πιο μοντέρνες και εξελιγμένες υπηρεσίες που θα μπορούσατε να 

φανταστείτε. Το Dubai αποτελεί το πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο των Εμιράτων με μοναδικό συνδυασμό πολιτισμικών επιρροών, το υψηλότερο 

βιοτικό επίπεδο καθώς επίσης και τις πιο άρτια οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες. Σημαντικό πόλο έλξης αποτελούν η εξαιρετική και πλούσια 

αγορά, καθώς και οι όμορφες και οργανωμένες παραλίες του Dubai που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από την εξωτική ομορφιά της Ασίας και 

της Καραϊβικής. Τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, οι επιβλητικές κατασκευές, τα τεράστια εμπορικά κέντρα, τα τεχνητά νησιά σε σχήμα φοίνικα θα 

σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. 

 
Τι δεν πρέπει να χάσω στο Ντουµπάι 

� Να ανεβώ στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa 

� Να πιω τσάι ή καφέ στο Burj Al Arab  

� Να κάνω αγορές στο Dubai Mall ή τα παραδοσιακά σουκ 

� Να κολυμπήσω με δελφίνια στο Atlantis the Palm 

� Να κάνω σαφάρι 4x4 στην έρημο 

� Να κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ στα εξαιρετικά σπα  

� Να ζήσω την έντονη νυχτερινή ζωή 

� Να κάνω σκι στο χιονοδρομικό κέντρο στο Mall of Emirates 

� Να δοκιµάσω λιβανέζικη κουζίνα µε χορό της κοιλιάς στο Al Awtar 
 
ABU DHABI – Μπορεί να έγινε περισσότερο διάσημο, μετά τη "συμμετοχή" της στο Sex and the City 2, αλλά το Άμπου Ντάμπι κερδίζει σήμερα 

συνεχώς τις εντυπώσεις με τους εξωπραγματικούς φουτουριστικούς ουρανοξύστες, τις επενδύσεις του σε μελλοντική πράσινη ενέργεια και 

φυσικά το νησί Saadiyat - το νησί της ευτυχίας, όπου θα λειτουργήσουν τα μουσεία του νέου Λούβρου, το Guggenheim, το Εθνικό Zayed και το 

υπέροχο κέντρο τεχνών. Το Άμπου Ντάμπι αποτελεί την πολιτιστική καρδιά, την πρωτεύουσα και το κέντρο της κυβέρνησης των Εμιράτων. Η 

απίστευτη αντίθεση της φουτουριστικής αρχιτεκτονικής με την Αραβική παράδοση, η "Πράσινη πόλη του κόλπου" είναι μία μοντέρνα μητρόπολη 

πάνω σε νησί γεμάτο πάρκα, πράσινες λεωφόρους και εντυπωσιακούς κήπους. Περιοχή απέραντης ερήμου, λευκών παραλιών, ζεστής θάλασσας 

και ετήσιας ηλιοφάνειας, η πόλη αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν πολυτελή γεύση Αραβικής κουζίνας, κουλτούρας, αγορών και 

παραδόσεων, και όλα αυτά κοντά στην αίγλη του Ντουμπάι.  

 

Τι δεν πρέπει να χάσω 
� Να επισκεφθώ το 7* ξενοδοχείο Emirates Palace 

� Να ξεναγηθώ στο ομορφότερο τζαμί Sheikh Zayed 

� Να κάνω σαφάρι 4x4 στην έρημο 

� Να επισκεφθώ το Ferrari World στο νησί Yas 

� Να απολαύσω την όαση Liwa σε ημερήσια εκδρομή 

� Να χαλαρώσω στις όμορφες παραλίες του νησιού 

� Να ψωνίσω στο Marina Mall 

� Να επισκεφθώ το νησί Saadiyat 

 
Σηµειώσεις 

• Τα  Ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στα Η.Α.Ε. Τα διαβατήρια θα πρέπει όµως να έχουν ελάχιστη ισχύ 6 µήνες.  
• Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά 
• Οι τιµές είναι υπολογισµένες µε σηµερινά ισχύοντα ναύλα από/ προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει 

τους πελάτες 
• Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα για εγγύηση µε το check in 
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Φόρος διαµονή στο Ντουµπάι (πληρωτέος τοπικά) 

Για διαµονή σε ξενοδοχείο 1* ηµερήσιο κόστος AED 7,00 (περίπου 1,8 €) το άτοµο τη νύχτα 
Για διαµονή σε ξενοδοχείο 2* και 3* ηµερήσιο κόστος AED 10,00 (περίπου 2,5 €) το άτοµο τη νύχτα 
Για διαµονή σε ξενοδοχείο 4* ηµερήσιο κόστος AED 15,00 (περίπου 3,7 €) το άτοµο τη νύχτα 
Για διαµονή σε ξενοδοχείο 5* ηµερήσιο κόστος AED 20,00 (περίπου 5 €) το άτοµο τη νύχτα 

• Οι τιµές συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες νοµισµάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νοµισµατικών ισοτιµιών, 
αεροπορικών ναύλων ή τιµών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωµα αναπροσαρµογής της τελικής τιµής 

• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης των ξενοδοχείων µε άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή υπερκάλυψης δωµατίων (overbooking) 

• Οι τιµές των φόρων αεροδροµίων είναι βασισµένες στην τρέχουσα τιµή πετρελαίου 
• Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδροµίων θα επιβεβαιώνεται την ηµέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 


