
Παραλίες, χλιδή,

Καλοκαίρι
Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 
λίγο VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 
συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία και νύχτες με την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρε
projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Από Θεσ/νικη
5 ημέρες / 
6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις
με πτήσεις 

Από Αθήνα
5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις
με απευθείας πτήσεις 

Από Αθήνα
4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις
με πτήσεις 

Από Αθήνα
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις
με πτήσεις 

Ντουμπάι 
Παραλίες, χλιδή,

Καλοκαίρι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 

VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 
συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία και νύχτες με την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρε
projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Από Θεσ/νικη
ημέρες / 3 διαν

6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις

πτήσεις Τurkish

Από Αθήνα
5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις
με απευθείας πτήσεις 

Από Αθήνα
4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις
με πτήσεις Gulf

Από Αθήνα
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις
με πτήσεις Royal

Ντουμπάι 
Παραλίες, χλιδή,

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 

VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 
συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία και νύχτες με την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρε
projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Από Θεσ/νικη Καθημερινά από 4/6 έως 30/
διανυκτερεύσεις

6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις

urkish μέσω Κων/πολης

Από Αθήνα Καθημερινά από 4/6 έως 30/
5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις
με απευθείας πτήσεις 

Από Αθήνα  από 4/6 έως 30/
4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις

Gulf Air μέσω Μπαχρέιν

Από Αθήνα από 4/6 έως 30/
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις

Royal Jordanian

με 655
BLACK OUT DATES 06/05

Ντουμπάι 
Παραλίες, χλιδή, Πολυτέλεια

Καλοκαίρι 2019
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 
VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 

συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία και νύχτες με την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρε
projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Καθημερινά από 4/6 έως 30/
υκτερεύσεις

6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις

μέσω Κων/πολης

Καθημερινά από 4/6 έως 30/
5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις
με απευθείας πτήσεις Emirates

από 4/6 έως 30/
4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις

μέσω Μπαχρέιν

από 4/6 έως 30/
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις

Jordanian μέσω Αμμάν

655 
BLACK OUT DATES 06/05

Ντουμπάι 
Πολυτέλεια

Καλοκαίρι 2019
 

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 

VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 
συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία και νύχτες με την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρε
projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Καθημερινά από 4/6 έως 30/
υκτερεύσεις 

6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις 
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις 
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις 

μέσω Κων/πολης –

Καθημερινά από 4/6 έως 30/
5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις 
6 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις 
7 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις 
9 ημέρες / 7 διανυκτερεύσεις 

Emirates με το μοναδικό 

από 4/6 έως 30/9 
4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις Κάθε Τετάρτη
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις Κάθε Παρασκευή

μέσω Μπαχρέιν – 

από 4/6 έως 30/9 
7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις Κάθε Π

μέσω Αμμάν

 € / άτομο
BLACK OUT DATES 06/05

RAMADAN 2019

Ντουμπάι & Αμπού Ντάμπι
Πολυτέλεια & Family

Καλοκαίρι 2019
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τους ειδικούς…

Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 
VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 

συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία και νύχτες με την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρε
projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Καθημερινά από 4/6 έως 30/

– Εγγυημένες θέσεις 

Καθημερινά από 4/6 έως 30/

με το μοναδικό 

 
Κάθε Τετάρτη 
Κάθε Παρασκευή

 Εγγυημένες θέσεις

 
Κάθε Παρασκευή

μέσω Αμμάν – Εγγυημένες θέσεις

άτομο
BLACK OUT DATES 06/05

RAMADAN 2019

& Αμπού Ντάμπι
Family Friendly

Καλοκαίρι 2019
με τους ειδικούς…

Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 
VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 

συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία και νύχτες με την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρε
projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Καθημερινά από 4/6 έως 30/

Εγγυημένες θέσεις 

Καθημερινά από 4/6 έως 30/9 

με το μοναδικό A380 –

 
Κάθε Παρασκευή 

Εγγυημένες θέσεις

αρασκευή 
Εγγυημένες θέσεις

άτομο – τελική
BLACK OUT DATES 06/05

RAMADAN 2019 

& Αμπού Ντάμπι
Friendly Δραστηριότητες

Καλοκαίρι 2019 
με τους ειδικούς… 

Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 
VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 

συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία και νύχτες με την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρενικά 
projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Καθημερινά από 4/6 έως 30/9  

Εγγυημένες θέσεις  

 

– Εγγυημένες θέσεις

Εγγυημένες θέσεις 

Εγγυημένες θέσεις 

τελική
BLACK OUT DATES 06/05-04/06

 

& Αμπού Ντάμπι
Δραστηριότητες

Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για 
VIP συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής 

συμπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή 
νικά 

projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.  

Εγγυημένες θέσεις

 

τελική τιμή
04/06 

& Αμπού Ντάμπι 
Δραστηριότητες

Εγγυημένες θέσεις 

τιμή 

  
Δραστηριότητες  



Λίγα Λόγια για το ταξίδι :  

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. 

 

Highlights του ταξιδιού : 

 Ένας από τους καλύτερους κοσμοπολίτικους προορισμούς, προσφέροντας τέλεια μίξη αραβικής 
παράδοσης και πολυτέλειας 

 Εξαιρετικά προτεινόμενα ξενοδοχεία σε ιδανική τοποθεσία στο κέντρο της πόλης ή στις μοναδικές 
παραλίες του Ντουμπάι για μοναδικές διακοπές 

 Family Friendly δραστηριότητες για όλη την οικογένεια 
 Πλήρης ξενάγηση πόλης με επίσημο Ελληνόφωνο Ξεναγό 
 Σαφάρι 4x4 στους αμμόλοφους της Αραβικής ερήμου με μοναδική Βεδουίνικη εμπειρία και 

παραδοσιακό barbeque δείπνο με επίσημο Ελληνόφωνο Ξεναγό 
 Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα & επίσημο Ελληνόφωνο Ξεναγό 
 Πλούσιες αγορές, φουτουριστικό skyline και εκπληκτικά θεματικά πάρκα  
 Σωστά μελετημένο πρόγραμμα για να μη βαρεθείτε και να πάρετε μόνο τα καλύτερα που έχει να σας 

δώσει το Ντουμπάι  

Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές) 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ  :  
ΤΚ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο 
ΤΚ 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο 
ΤΚ 3 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα 
ΤΚ 4 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα 

ΕΚ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο 
ΕΚ 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο 
ΕΚ 3 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα 
ΕΚ 4 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα 

GF 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο 
GF 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα 

RJ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , Ξενάγηση πόλης, Safari 4 x 4 με bbq Δείπνο, Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με γεύμα 

Από Θεσσαλονίκη με Turkish  
Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη   ΤΚ 1894    21.30-22.45 

Κωνσταντινούπολη – Ντουμπάι            ΤΚ 762    00.10-05.45* 
Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη            ΤΚ 761    02.00-05.35 
Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη   ΤΚ 1881    07.20-08.40 

 

Από Αθήνα με Emirates 
 

Aθήνα – Ντουμπάι     EK 104 23.00-04.45* 
Ντουμπάι  – Aθήνα     EK 105  16.20-20.25 

Με το διώροφο αεροσκάφος AIRBUS A380 

Από Αθήνα με Royal Jordanian  
Αθήνα – Αμμάν          RJ 132 13.35-15.45 
Αμμάν – Ντουμπάι    RJ 614 16.35-20.35 
Ντουμπάι – Αμμάν   RJ 613   07.05-09.15 
Αμμάν – Αθήνα         RJ 131  10.25-12.50 

 

Από Αθήνα με Gulf Air  
Αθήνα – Μπαχρέιν       GF 042  15.00-19.00 

Μπαχρέιν – Ντουμπάι   GF 512  20.25-22.35 
Ντουμπάι – Μπαχρέιν   GF 505 13.00-13.15 
Μπαχρέιν – Αθήνα        GF 039  14.20-18.45 

 



Τιμές συμμετοχής : 

 Ένα ταξίδι μια τιμή !!! Οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 € 
Καθημερινές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη με πτήσεις TURKISH 

Ξενοδοχεία Περιοχή 
5 ημέρες / 

3 διαν/σεις 
(ΤΚ 1) 

6 ημέρες / 
4 διαν/σεις 

(ΤΚ 2) 

7 ημέρες / 
5 διαν/σεις 

(ΤΚ 3) 

9 ημέρες / 
7 διαν/σεις 

(ΤΚ 4) 

Ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης – Περιοχή DOWNTOWN DUBAI 

Ibis One Central 3* Κεντρικό –Downtown 
World Trade Center 745 € 890 € 995 € 1095 € 

Novotel World Trade Center 4* Κεντρικό –Downtown 
World Trade Center 775 € 935 € 1035 € 1150 € 

Voco Dubai 5* sup 
 (ex Nassima Royal) 

Κεντρικό Downtown 
-Sheikh Zayed Road 815 € 985 € 1085 € 1225 € 

Radisson Blu  
Waterfront 5* deluxe 

Κεντρικό Downtown 
-Business Bay 865 € 1035 € 1135 € 1285 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5* 
deluxe 

Κεντρικό Downtown 
-Business Bay 865 € 1035 € 1135 € 1285 € 

Ξενοδοχεία στην Jumeirah Beach, Dubai Marina & Palm Jumeirah 

Wyndham Dubai Marina 4* Dubai Marina 795 € 985 € 1065 € 1195 € 
Ramada Plaza Jumeirah Beach 4* 
sup Jumeirah Beach 835 € 1015 € 1135 € 1275 € 
Movenpick Jumeirah Beach 5* Jumeirah Beach 855 € 1035 € 1175 € 1325 € 
Dukes The Palm 5* sup. Palm Jumeirah 895 € 1095 € 1245 € 1375 € 
Le Meridien Mina Seyahi 5* 
deluxe Jumeirah Beach 975 € 1195 € 1395 € 1595 € 
Westin Mina Seyahi  
5* deluxe Jumeirah Beach 975 € 1195 € 1395 € 1595 € 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετ ΤΚ1/2 – 80 € από την τιμή ενήλικα  ΤΚ3/4 – 120 € από την τιμή ενήλικα   
Επιβάρυνση μονόκλινου : + 25 % 

Καθημερινές αναχωρήσεις από Αθήνα με πτήσεις EMIRATES με το AIRBUS A380  

Ξενοδοχεία Περιοχή 
5 ημέρες / 

3  διαν/σεις 
(ΕΚ 1) 

6 ημέρες / 
4  διαν/σεις  

(ΕΚ 2) 

7 ημέρες / 
5  διαν/σεις  

(ΕΚ 3) 

9 ημέρες / 
7  διαν/σεις  

(ΕΚ 4) 

Ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης – Περιοχή DOWNTOWN DUBAI 

Ibis One Central 3* Κεντρικό –Downtown 
World Trade Center 715 € 860 € 945 € 1060 € 

Novotel World Trade Center 4* Κεντρικό –Downtown 
World Trade Center 735 € 885 € 975 €  1090 € 

Voco Dubai 5* sup 
 (ex Nassima Royal) 

Κεντρικό Downtown 
-Sheikh Zayed Road 765 € 935 € 1025 € 1160 € 

Radisson Blu  
Waterfront 5* deluxe 

Κεντρικό Downtown 
-Business Bay 815 € 995 € 1080 € 1235 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5* 
deluxe 

Κεντρικό Downtown 
-Business Bay 815 € 995 € 1080 € 1235 € 

Ξενοδοχεία στην Jumeirah Beach, Dubai Marina & Palm Jumeirah 

Wyndham Dubai Marina 4* Dubai Marina 735 € 935 € 1015 € 1145 € 
Ramada Plaza Jumeirah Beach 4* 
sup Jumeirah Beach 785 € 965 € 1085 € 1225 € 
Movenpick Jumeirah Beach 5* Jumeirah Beach 805 € 985 € 1125 € 1275 € 
Dukes The Palm 5* sup. Palm Jumeirah 835 € 1045 € 1195 € 1325 € 
Le Meridien Mina Seyahi 5* 
deluxe Jumeirah Beach 925 € 1155 € 1355 € 1535 € 
Westin Mina Seyahi  
5* deluxe Jumeirah Beach 925 € 1155 € 1355 € 1535 € 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών :  ΕΚ1/2 – 80 € από την τιμή ενήλικα  ΕΚ3/4 – 120 € από την τιμή ενήλικα  
Επιβάρυνση μονόκλινου : + 25 % 



 

 

 
 

Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή από Αθήνα με πτήσεις GULF AIR 

Ξενοδοχεία Περιοχή 
4 ημέρες / 

3  διαν/σεις 
(GF 1) 

7 ημέρες / 
6  διαν/σεις 

(GF 2) 

Ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης – Περιοχή DOWNTOWN DUBAI 

Ibis One Central 3* Κεντρικό –Downtown 
World Trade Center 655 € 960 € 

Novotel World Trade Center 4* Κεντρικό –Downtown 
World Trade Center 695 € 1025 €  

Voco Dubai 5* sup 
 (ex Nassima Royal) 

Κεντρικό Downtown 
-Sheikh Zayed Road 735 € 1045 € 

Radisson Blu  
Waterfront 5* deluxe 

Κεντρικό Downtown 
-Business Bay 795 € 1170 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5* 
deluxe 

Κεντρικό Downtown 
-Business Bay 795 € 1170 € 

Ξενοδοχεία στην Jumeirah Beach, Dubai Marina & Palm Jumeirah 

Wyndham Dubai Marina 4* Dubai Marina 725 € 1095 € 
Ramada Plaza Jumeirah Beach 4* 
sup Jumeirah Beach 765 € 1175 € 
Movenpick Jumeirah Beach 5* Jumeirah Beach 785 € 1225 € 
Dukes The Palm 5* sup. Palm Jumeirah 835 € 1275 € 
Le Meridien Mina Seyahi 5* 
deluxe Jumeirah Beach 905 € 1485 € 
Westin Mina Seyahi  
5* deluxe Jumeirah Beach 905 € 1485 € 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών :  GF1 – 60 € από την τιμή ενήλικα  GF2 – 100 € από την τιμή ενήλικα   
Επιβάρυνση μονόκλινου : + 25 % 

Κάθε Παρασκευή από Αθήνα με πτήσεις ROYAL JORDANIAN 

Ξενοδοχεία Περιοχή 
7 ημέρες / 

6  διαν/σεις 
(RJ 1) 

Ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης – Περιοχή DOWNTOWN DUBAI 

Ibis One Central 3* Κεντρικό –Downtown 
World Trade Center 960 € 

Novotel World Trade Center 4* Κεντρικό –Downtown 
World Trade Center 1025 €  

Voco Dubai 5* sup 
 (ex Nassima Royal) 

Κεντρικό Downtown 
-Sheikh Zayed Road 1045 € 

Radisson Blu  
Waterfront 5* deluxe 

Κεντρικό Downtown 
-Business Bay 1170 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5* 
deluxe 

Κεντρικό Downtown 
-Business Bay 1170 € 

Ξενοδοχεία στην Jumeirah Beach, Dubai Marina & Palm Jumeirah 

Wyndham Dubai Marina 4* Dubai Marina 1095 € 
Ramada Plaza Jumeirah Beach 4* 
sup Jumeirah Beach 1175 € 
Movenpick Jumeirah Beach 5* Jumeirah Beach 1225 € 
Dukes The Palm 5* sup. Palm Jumeirah 1275 € 
Le Meridien Mina Seyahi 5* 
deluxe Jumeirah Beach 1485 € 
Westin Mina Seyahi  
5* deluxe Jumeirah Beach 1485 € 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών :  RJ1 – 100 € από την τιμή ενήλικα   
Επιβάρυνση μονόκλινου : + 25 % 



Περιλαμβάνονται :  
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων  370 € (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Μία αποσκευή 30kg και μία χειραποσκευή 8kg κατ’ άτομο (Τurkish, Emirates) - (23kg για Aegean) (20kg για Gulf Air, Royal 

Jordanian) (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο της  επιλογής σας (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας. (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι  (Σε όλα τα προγράμματα εκτός ΤΚ1, ΕΚ1, GF1) 
 Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα (Σε όλα τα προγράμματα εκτός ΤΚ1/2, ΕΚ1/2, GF1) 
 Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και βεδουίνικη βραδιά με μπάρμπεκιου (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Ελληνόφωνος ξεναγός για τις αναχωρήσεις που έχουν 8 άτομα και πάνω. Σε διαφορετική περίπτωση ο ξεναγός είναι 

αγγλόφωνος. (Σε όλα τα προγράμματα) 
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου (Σε όλα τα προγράμματα) 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Σε όλα τα προγράμματα) 
 ΦΠΑ (Σε όλα τα προγράμματα) 

 
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει 

o Έξοδα προσωπικής φύσεως 
o Προαιρετικές εκδρομές 
o Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 3 € σε 3* ξενοδοχείο, 4 € σε 4* ξενοδοχείο, 5 € σε 5* 

ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση) 
 

*Ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο & λοιπά αεροδρόμια που επιθυμούν να πετάξουν με AEGEAN για Αθήνα και 
έπειτα με EMIRATES για Ντουμπάι η επιβάρυνση είναι 160 € ανά άτομο. 

 
*Σε περίπτωση που επιθυμείτε ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο , διανυκτερεύσεις 

σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό καθημερινά η τιμή μειώνεται κατά 120 € 
 

 
Γενικές Σημειώσεις: 

 Οι αναχωρήσεις οι οποίες θα έχουν από 8 άτομα και κάτω ο τοπικός αντιπρόσωπος και αρχηγός-ξεναγός θα είναι 
αγγλόφωνος. Στις αναχωρήσεις που οι ταξιδιώτες θα είναι από 8 και πάνω ο συνοδός θα είναι ελληνόφωνος. 

 Τα  Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στα Η.Α.Ε. 
 Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό 
 Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα οικονομικά ναύλα από και προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα H όποια 

διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
 Check in στο δωμάτιο: 14.00 
 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του ξενοδοχείου με άλλο 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 
 Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα συμβόλαια και τους όρους 

της κάθε υπηρεσίας 
 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 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 
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ: ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ 1 ΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & 2 ΩΡΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 

Οργάνωση εκδρομής : DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT  A.M.EOT : 0933E60000143601 

 

 



Το πρόγραμμα : 
 

1η ημέρα – Πτήση για το Ντουμπάι  
Προγράμματα TK1/2/3/4  & EK1/2/3/4 : Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το 
Ντουμπάι.  Διανυκτέρευση εν πτήση. 
 
Προγράμματα GF1/2 & RJ1: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχωρούμε για το Ντουμπάι.  Άφιξη το βράδυ 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας . Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές 
βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα – Ντουμπάι (ξενάγηση πόλης) – Χρόνος ελεύθερος για Shopping 
Προγράμματα TK1/2/3/4  & EK1/2/3/4 : 
Άφιξη στο Ντουμπάι το πρωί. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, 
συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις 
αρχικές βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Άφιξη στο ξενοδοχείο. 
Check – in στις 14.00 μ.μ. 
 
Προγράμματα TK2/3/4  & EK/2/3/4 & GF2 & RJ1 : Κατά τις 09.00, ξεκινάμε για την πρωινή ξενάγηση στο 
κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο Ζαέντ με τους πανύψηλους ουρανοξύστες, θα 
θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή πύργο Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, που είναι και το ψηλότερο κτίριο 
στον κόσμο. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Εκεί 
θα επισκεφθούμε το παλιό φρούριο του Ντουμπάι, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο της πόλης. Θα 
περάσουμε στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, την περιοχή Ντέιρα, διασχίζοντας το κανάλι Ντουμπάι Κρικ 
με τις παραδοσιακές βάρκες.  Η περιοχή φημίζεται για τις σουκ ή αγορές των μπαχαρικών και του χρυσού. Στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφήσουμε ένα από τα σύμβολα του Ντουμπάι, το περίφημο 7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια για του ταξιδιώτες που έφτασαν από το ίδιο πρωί. 
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να ξεκουραστείτε στο ξενοδοχείο σας ή να επιδοθείτε σε ατελείωτο shopping. 
Προτείνουμε να κάνετε μία απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι Downtown, όπου θα απολαύσετε το υπερθέαμα 
των σιντριβανιών Dubai Fountains και θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα Dubai Mall με το ενυδρείο του. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα – Χρόνος ελεύθερος για Shopping & Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & 
βεδουίνικη βραδιά με barbeque δείπνο 
Προγράμματα TK1/2/3/4  & EK1/2/3/4 & GF1/2 & RJ1 : 
Πρωινό και προτείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of Emirates , με το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης για 
συνέχεια του shopping. Το απόγευμα μας περιμένει περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω μιας όμορφης 
διαδρομής θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το Ομάν, όπου το 
τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό  χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση με όλα τα άλλα 
τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, πριν το ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας κάνει να 
νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη 
αρχίσει να δύει και να παίζει με τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με 
φόντο το ηλιοβασίλεμα στην έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούμε 
αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε 
επίσης να κάνουμε βόλτα με καμήλες, καθώς και σερφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα – Ντουμπάι (Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι) 
Προγράμματα TK3/4  & EK/3/4 & GF2 & RJ1 : 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της 
διαδρομής μας θα είναι στο περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, δίπλα από τις εγκαταστάσεις 
της Formula 1. Συνεχίζουμε για το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο 
Corniche. Θα θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο Emirates Palace, υπόδειγμα 



πολυτελούς αραβικής αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Στάση για 
φαγητό και ακολουθεί η επίσκεψη του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. 
 
Προγράμματα ΤΚ1/2 & ΕΚ1/2 : 
Ελεύθερη ημέρα για βόλτες, δραστηριότητες και shopping στο Ντουμπάι. 
 
Πρόγραμμα GF1 : 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
 
5η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για δραστηριότητες, βόλτες και shopping) 
Προγράμματα TK2/3/4  & EK2/3/4 & GF2 & RJ1 : 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα με βόλτα στη μαρίνα του Ντουμπάι και το The Walk. 
Για τον απογευματινό σας καφέ ή δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότημα Μαντινάτ 
Τζουμέιρα, για να απολαύσετε την όμορφη θέα στα κανάλια του και να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, 
πίνοντας το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και εστιατόρια. Αξίζει να περιπλανηθείτε στο 
ομώνυμο σουκ, ένα μικρό παζάρι με παραδοσιακά αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα ναργιλέ ή Sisha, 
όπως είναι γνωστό.  
 
Προγράμματα ΤΚ1 & ΕΚ1 : 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
 
6η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για δραστηριότητες, βόλτες και shopping)  
Προγράμματα TK3/4  & EK3/4 & GF2 & RJ1 : 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το θεματικό πάρκο IMG.  
 
Προγράμματα ΤΚ2 & ΕΚ2 : 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
 
7η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για δραστηριότητες,  βόλτες και shopping)  
Προγράμματα T4  & EK4  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Legoland Waterpark η την παραλία Κite Beach για μοναδικά watersports 
 
Προγράμματα ΤΚ3 & ΕΚ3 & GF2 & RJ1 : 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
 
8η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και shopping)  
Προγράμματα T4  & EK4  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Εναλλακτικά 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το χιονοδρομικό κέντρο στο Mall of the Emirates ή να περάσετε την ημέρα 
σας στην παραλία JBR. 
 
9η ημέρα – Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής   
Προγράμματα T4  & EK4  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
 
 
 
 
 



Προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο σας στο Ντουμπάι : 
 

Burj Khalifa 

ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  
 
Επισκεφθείτε τον 828 μέτρων ύψους εκπληκτικό πύργο, τον ξακουστό Burj Khalifa. Το ψηλότερο κτίριο του κόσμου δεσπόζει στον 
ουρανό του Ντουμπάι. Για να ζήσετε την μοναδικότητα του πύργου, δεν έχετε παρά να τον επισκεφθείτε. Σε μια ημέρα με καθαρό 
ουρανό η θέα από τον 124ο όροφο του Πύργου είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στον 148ο όροφο υπάρχει το At The Top Sky Lounge 
όπου κυριολεκτικά βρίσκεστε στον ψηλότερο τεχνητό σημείο του κόσμου. Για αυτούς που θα ήθελαν μια μοναδική εμπειρία ενός 
γεύματος στα σύννεφα, προτείνουμε να δειπνήσουμε στο εστιατόριο At.mosphere στον 122ο όροφο του Burj Khalifa. 
 
Διεύθυνση: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd   Στάση μετρό : Dubai Mall/Burj Khalifa   
 

The Dubai Mall 
ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ SHOPPING 
 
Ακριβώς δίπλα από τον Burj Khalifa, βρίσκεται το Dubai Mall. Ολόκληρη την ημέρα να ξοδέψετε στο εσωτερικό του, είναι σίγουρο ότι 
δεν θα καταφέρετε να το δείτε όλο. Με τα περίπου 1200 καταστήματα του, τα 150 εστιατόρια του, σίγουρα έχετε πολλά πράγματα να 
κάνετε εδώ. Εδώ θα βρείτε επίσης έναν πελώριο καταρράκτη, ένα παγοδρόμιο και το γιγαντιαίο Dubai Aquarium & Underwater Zoo 
που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. 
 
Διεύθυνση:  Financial Center Rd - Dubai   Στάση μετρό : Dubai Mall/Burj Khalifa   
 

The Dubai Fountain 
ΔΕΙΤΑ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ  
 
Στη βάση του μεγαλοπρεπή Burj Khalifa και στο προαύλιο του Dubai Mall βρίσκεται το μεγαλύτερο σύμπλεγμα σιντριβανιών που 
χορεύουν, στον κόσμο. Αυτό το δημοφιλές show εκτινάσσει το νερό των σιντριβανιών στα 150 μέτρα ύψος στον αέρα. Το κάθε 
πολύχρωμο, φαντασμαγορικό show ακολουθείται από μουσικές από όλον τον κόσμο προσφέροντας στον επισκέπτη μια μοναδική 
εμπειρία. Με τη δύση του ήλιου αρχίζουν οι μοναδικές παραστάσεις κάθε 30 λεπτά μέχρι τις 11 το βράδυ. 
 
Διεύθυνση:  Fashion Parking - Dubai Mall - Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd      Στάση μετρό : Dubai Mall/Burj Khalifa   
 

Madinat Jumeirah 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ RESORT  
 
Μια μοναδική εμπειρία που παντρεύει την παράδοση με την πολυτέλεια. Εμπνευσμένο από αρχαίο φρούριο περιλαμβάνει 
ξενοδοχεία, παγκοσμίου φήμης spa, θέατρα, souks και περισσότερα από 40 εστιατόρια και Lounges. Μπορείτε επίσης να κάνετε 
βαρκάδα στα υπέροχα κανάλια του resort με τις παραδοσιακές abras. Όλα αυτά με μοναδική θέα στο διάσημο ξενοδοχείο Burj Al 
Arab. 
 
Διεύθυνση:   Al Sufouh Rd Στάση μετρό : Mall of the Emirates   
 

Mall of the Emirates 
ΚΑΝΤΕ ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ 2Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜALL ΤΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ 
 
Εδώ θα βρείτε το εκπληκτικό SKI DUBAI, το κλειστό χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο είναι και η attraction του mall. Κάντε ψώνια στα 
αμέτρητα καταστήματα με τις 630 παγκοσμίου φήμης μάρκες. Μπορείτε να βρείτε το τεράστιο Cinema Complex VOX , το Magic Plante 
καθώς και το Dubai Community Theatre & Arts Centre. Θα βρείτε επίσης πλειάδα εστιατορίων και café για να περάσετε όμορφα την 
ώρα σας. 
 
Διεύθυνση:   Sheikh Zayed Rd - Dubai  Στάση μετρό : Mall of the Emirates   
 
 
 
 



Ski Dubai 
ΚΑΝΤΕ ΣΚΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 
 
Πως θα σας φαινόταν να κάνετε SKI στο χιονοδρομικό κέντρο του Ντουμπάι, ενώ την ίδια ώρα οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι 
καλοκαιρινές; Μέσα στο Mall of the Emirates θα βρείτε το καινοτόμο κλειστό χιονοδρομικό κέντρο του Ντουμπάι. Μπορείτε πολύ 
εύκολα να το αναγνωρίσετε μέσα στο Mall και γύρω του θα βρείτε μοναδικά εστιατόρια, chalets  και θα νοιώσετε σαν να βρίσκεστε σε 
κανονικό χιονοδρομικό κέντρο. Παίξτε με τους πιγκουίνους, φτιάξτε ένα χιονάνθρωπο, κάντε κατάβαση των πλαγιών και ζήστε 
μοναδικές εμπειρίες στην διαφορετική αυτή attraction της πόλης. 
 
Διεύθυνση:   Sheikh Zayed Rd - Dubai  Στάση μετρό : Mall of the Emirates   
 

Palm Jumeirah 
ΕΞΡΕΥΝΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ  
 
Ένα τεχνητό νησί σε σχήμα φοίνικα, είναι ο λόγος που οι ντόπιοι λένε ότι αυτά μπορείς να τα δεις ΜΟΝΟ στο Ντουμπάι. Το Palm 
Jumeirah είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά νησιά στον κόσμο και είναι ένας θρίαμβος της ανθρώπινης ευφυΐας.  Οι ντόπιοι και οι 
τουρίστες απολαμβάνουν τις βόλτες τους εδώ. Το εμβληματικό ξενοδοχείο Atlantis The Palm, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του 
φοίνικα, αδιαμφισβήτητα αξίζει μια επίσκεψη.  
 
Στάση μετρό : Damac Properties 
 

Dubai Frame 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 
 
Μια από τις νεότερες προσθήκες στην πόλη είναι το Dubai Frame ένα μοναδικό επίτευγμα της μηχανικής. Βρίσκεται στο Zabeel Park σε 
ιδανικό σημείο ανάμεσα στην Παλιά και τη Νέα πόλη του Ντουμπάι. Μέσα από το οικοδόμημα μπορείτε να δείτε τη μοναδική θέα 
προς το παλιό η το νέο Ντουμπάι. Το ξεχωριστό επίτευγμα είναι ότι το οικοδόμημα μοιάζει σαν ένα πλαίσιο φωτογραφίας και δίνει 
μοναδική οπτική στην Παλιά η τη Νέα πόλη. 
 
Στάση μετρό : Al Jafiliya 
 

Dubai Creek 
ΧΑΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ SOUKS  
 
Tο Ντουμπάι μπορεί να είναι διάσημο για τους ουρανοξύστες του και για την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του, η καρδιά της πόλης 
είναι το περίφημο Dubai Creek. H περιοχή φιλοξενεί το Μουσείο του Ντουμπάι καθώς επίσης και τα στενά δρομάκια με τις αραβικές 
παραδοσιακές αγορές και τα souls του χρυσού και των μπαχαρικών. Μπορείτε να διασχίσετε το CREEK μόλις με 1 AED με τις 
παραδοσιακές βάρκες Abra. 
 
Στάση μετρό : Al Fahidi 
 
 

Dubai Aquarium and Underwater Zoo 
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 
 
Θέλετε να εξερευνήσετε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο όμορφα ενυδρεία του κόσμου; Μη χάσετε τη γιγαντία 10 εκατομμυρίων 
λίτρων δεξαμενή στο Dubai Aquarium and Underwater Zoo, η οποία περιέχει περίπου 33.000 ζώα της θάλασσας  κτλ και τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό καρχαριών από οποιοδήποτε άλλο ενυδρείο.  Στον 3ο όροφο του DUBAI MALL, το ενυδρείο φιλοξενεί περίπου 
140 είδη θαλάσσιας ζωής. Περπατήστε μέσα στο 48 μέτρων τούνελ και σηκώστε το κεφάλι σας ψηλά γιατί βρίσκεστε μέσα στο 
ενυδρείο. Μπορείτε να κάνετε επίσης το glass-bottom tour ή ακόμα και να κολυμπήσετε με τους καρχαρίες. 
 
Διεύθυνση:  Financial Center Rd - Dubai   Στάση μετρό : Dubai Mall/Burj Khalifa   
 
 
 
 
 



The Walk and Beach at JBR 
Η ΠΙΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΗΞ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
 
Για αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν τα ψώνια, ένα καλό εστιατόριο, μια καλή ταινία και μια υπέροχη βόλτα, τότε το ιδανικό μέρος 
είναι η παραλία JBR και το περίφημο The Walk. Μοναδικές δραστηριότητες, καλεσμένοι DJs είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που 
έχετε να δείτε και να κάνετε στην JBR. 
 
Στάση μετρό : Damac Properties 
 

Dubai Marina 
ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ YAGHTS ΜΕ ΘΕΑ TOΥΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ 
 
Ζήστε το μέλλον στην μεγαλύτερη μαρίνα που κατασκευάστηκε ποτέ από τον άνθρωπο.  Κάντε τη βόλτα σας στην υπέροχη μαρίνα 
θαυμάζοντας τα yachts των εκατομμυρίων δίπλα σας. Μπορείτε να νοικιάσετε το δικό σας yacht και να κάνετε τις βόλτες σας στο 
Ντουμπάι από Dubai Marina Yacht Club. 
 
Στάση μετρό : Damac Properties 
 
 

IMG Worlds of Adventure 
AΠΟΛΑΥΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 
 
Διασκέδαση, ξεφάντωμα και μοναδικές στιγμές σε αυτό το τεράστιο θεματικό πάρκο, έκτασης όσο 28 ποδοσφαιρικά γήπεδα. 
Τελευταίας τεχνολογίας τρενάκια και δραστηριότητες , 5D Cinemas και μοναδικοί χαρακτήρες διαφόρων κόμικς. Μη παραλείψετε να 
ανέβετε στο Ben 10, το Gumball, το Powerpuff Girls και την LazyTown. Δείτε τους μοναδικούς ήρωες της Marvel Spider-Man, Hulk, Iron 
Man, Thor και τους Avengers. Δείτε του Δεινοσαύρους στη Χαμένη Κοιλάδα και γευματίστε σε κάποιο από τα δεκάδες εστιατόρια. 
 
Διεύθυνση:  E311 Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd - Dubai   
 

Kite Beach 
ΝΟΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 
 
To τέλειο μέρος για watersports στο Ντουμπάι. Πάρτε ένα smoothie, πιείτε ένα καφέ, κάντε ποδήλατο ή skate και φυσικά επιδοθείτε 
σε ότι watersport μπορείτε να φανταστείτε. Με τόσες πολλές δραστηριότητες και με εκπληκτική ανεμπόδιστη θέα προς το Burj Al Arab 
είναι σίγουρο ότι θα περάσετε την ημέρα σας εδώ.  
 
Διεύθυνση:  35 A St - Dubai - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 

Legoland Waterpark 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
 
Διασκέδαση και ξεφάντωμα στο υπέροχο waterpark της Legoland. To Duplo Splash Safari θα εντυπωσιάσει τα πιο θαρραλέα παιδιά. Τα 
παιδιά εδώ μπορούν να ασκήσουν το μυαλό τους με τη δραστηριότητα ‘Build-A-Boat’ κατά την οποία καλούνται να χτίσουν ένα πλοίο 
από Legos. Μοναδική εμπειρία για οικογένειες με παιδιά από 2 έως 12 ετών. 
 
Διεύθυνση:  Jebel Ali - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 

Aquaventure at Atlantis The Palm 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ WATERPARK ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 
 
Το μεγαλύτερο waterpark στο Ντουμπάι, βρίσκετε στο ξενοδοχείο Atlantis The Palm και περιέχει τις πιο φαντασμαγορικές 
δραστηριότητες που μπορείτε να βρείτε σε ένα waterpark. Δυο μεγάλοι πύργοι (Poseidon and Neptune) που συνδέονται μεταξύ τους 
με έναν γιγαντιαίο ποτάμι προσφέρουν μοναδικές στιγμές στους επισκέπτες.  
 
Διεύθυνση:  Αtlantis The Palm 
 


