ΝΤΟΥΜΠΑΙ 5ΗΜΕΡEΣ LUX -4 NYXTEΣ
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 επιλεγμένο εστιατόριο. Συνεχίζουμε την
ξενάγηση μας με την περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες και την μοναδική της παραλία. Περνώντας
τη Λεωφόρο του Σεΐχη 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 BURJALARAB. Στη συνέχεια επίσκεψη στο νησί PalmIslandτο νησί
φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα, και στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το
AtlantisthePalm. Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε την μοναδική MADINATJUMEIRA 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. Μεταφορά για να
επισκεφθείτε το DubaiMall για τις αγορές σας και να φωτογραφηθείτε στο DubaiAquarium με το
μεγαλύτερο παράθυρο, σας δίνεται η ευκαιρία να έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από
33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο SandTiger 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). Επίσης θα δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα
σιντριβάνια του κόσμου που χορεύουν υπό τους ήχους της Μουσικής μπροστά στον υψηλότερο
ουρανοξύστη του κόσμου BurjKhalifa. Μεταφορά στο ξενοδοχείο , Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ημέρα ελεύθερη για ψώνια, προτείνουμε 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 όσους επιθυμούν μπορούν να
επισκεφτούν προαιρετικά το 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. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το LaMer που μόλις άνοιξε λιγότερο από δύο χρόνια και έχει
γίνει ένα από τα hotspot στο Ντουμπάι το 2019. Η περιοχή βρίσκεται στην περιοχή Τζουμέιρα. Είναι στην
παραλία με πολλά καταστήματα, κομψά εστιατόρια και καφετέριες, τα πιο cool μπάνια, και φιλική και
διασκεδαστική τέχνη του δρόμου και, φυσικά, η παραλία! Υπάρχουν τόσα πολλά εστιατόρια που σίγουρα
θα βρείτε κάτι στα γούστα σας. Για να δείτε μερικά καταπληκτικά έργα τέχνης του δρόμου, περπατήστε κατά
μήκος των σιδηροδρομικών καταστημάτων και να φέρει φωτογραφική μηχανή σας.
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 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 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ – (Προαιρετικό) ΒURJKHALIFA 124,125ο (όροφο) – Βαρκάδα με θέα
τα σιντριβάνια - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ (προαιρετικό)
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ημέρα ελεύθερη για τα τελευταία ψώνια. Αργότερα προαιρετικά θα
επισκεφτούμε το ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα και μάθετε την ιστορία και τα στάδια

κατασκευής του . Θα μπείτε στο γρηγορότερο ασανσέρ ( 65χλμ/ωρα), θα ανεβείτε στα παρατηρητήρια
124-125 και θα θαυμάσετε την ομορφότερη θέα του περσικού κόλπου και των Αραβικών Εμιράτων.
Αμέσως μετά επίσκεψη στο DubaiMall το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο και θα απολαύσετε
βαρκάδα με θέα τα σιντριβάνια, μοναδική εμπειρία που δεν θα πρέπει να χάσετε!
Το βράδυ θα αποχαιρετήσουμε την πόλη του Ντουμπάι κάνοντας προαιρετικά μια κρουαζιέρα στην
Μαρίνα μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό όπου μπορείτε να απολαύσετε το νυχτερινό
Ντουμπάι λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ –ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Αθήνα
πλουσιότεροι και χαρούμενοι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το υπέροχο ταξίδι μας .

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια με βαλίτσα και χειραποσκευή
 Διαμονή με πλούσιο πρωινό μπουφέ 4διανυκτερεύσεις
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
 Ξενάγηση με γεύμα
 Σαφάρι με jeep 4x4με δείπνο
 Νερό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης
 Είσοδοι σε μουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουμπάι
 Ταξιδιωτική ασφάλεια και επιπλέον ασφάλεια Covid -19 ( όλες τις καλύψεις)
 Ενημερωτικά έντυπα
 Έμπειροι Έλληνες Πιστοποιημένοι διπλωματούχοι ξεναγοί
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων μας
 24ώρες χρήση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης. Είμαστε μαζί σας από την πρώτη ημέρα του ταξιδιού
έως την τελευταία.
 Ειδικές Τιμές για τα αξιοθέατα και εκπτώσεις για τα Εμπορικά κέντρα αποκλειστικά για εσάς!

Δεν Περιλαμβάνονται
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων & φιλοδωρήματα & Ασφάλεια ………135€ (Αφορά
μόνο την Emiratesairlines) . Οι τιμές της wizair είναι με τους φόρους
 Δημοτικά Τέλη Ξενοδοχείου : περίπου 3€ για 3* , 4€ για 4* & 5€ για 5* κατηγορία ξενοδοχείου ανά
δωμάτιο ανά βραδιά πληρωτέα απευθείας στα ξενοδοχεία
 Προσωπικά έξοδα

