
  

  

 

 

 

 ΝΤΟΥΜΠΑΙ  
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ  

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΩΣ 15/12/20) 

& 28Η ΟΚΤ. 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ *ΝΕΑ* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Εγγραφή χωρίς προκαταβολή  

 

με τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ… 

  !!! 20χρόνια Εμπειρίας & Εξειδίκευσης !!! 

 

 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 
Ουρανοξύστες  αγγίζουν τον ουρανό και η Θέα μοναδική 

Ήλιος και θάλασσα Τζουμέιρα σημαίνει Ομορφιά   

Η εμπειρία της ερήμου απέραντη χαοτική πανέμορφη -Σαφάρι καμήλες  

Μπουρζ αλ Αράμπ, Το μοναδικό 7* Ξενοδοχείο 

Μπουρζ Χαλίφα TOP OF THE WORLD 828 μέτρα ύψος 160 όροφοι ασανσέρ 64km/h  Τεχνητά νησιά ATLANTIS 

THE PALM ένα κατασκευαστικό Θαύμα ..  Εμπορικά κέντρα DUBAI MALL , MALL of EMIRATES , CITY CENTER DEIRA CITY WALK  AL 

GHURAIR MALL ..η χαρά της γυναίκας και …του παιδιού    Διακοπές για όλους Bollywood park, LEGOLAND water 

park, Motion gate Park ,  IMG worlds of adventure, Ski Dubai, Global village πολυπολιτισμικότητα ΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ ΩΚΕΑΝΙΑ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ ..ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ και …ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ   

Γαστρονομία – STEAK CHINESE GREEK LIBANESE SUSHI THAI ITALIAN  MALAYSIAN INDIAN MEXICAN 

 

ΕΜΠΕΙΡΟΙ 

ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  

ΞΕΝΑΓΟΙ  

 

ΕΚΔΟΣΗ ‘Α- 24/09/2020  

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΩΣ 15/12/20) 

EV 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

COVID-19 

 



  

  

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΩΣ 15/12/20) & 28Η ΟΚΤ. (Αναχ.21,22,23/10) 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια με βαλίτσα και χειραποσκευή 

 Διαμονή με πλούσιο πρωινό μπουφέ 

 Μεταφορές  

 Ξενάγηση με γεύμα 

 Νερό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης  

 Είσοδοι σε μουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουμπάι 

 Σαφάρι 4χ4 με δείπνο barbeque  

 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 Emirates 

airlines) . Οι τιμές της wiz air 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  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
     

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 

ΠΕΜΠΤΗ*, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΣΑΒΒΑΤΟ* 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

WIZZ AIR (με 
βαλίτσα)  

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με 
ΦΟΡΟΥΣ 

EMIRATES 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 
ΚΛΙΝΟΥ 

 
ΤΙΜΗ  

Α/Α ΔΙΚΛΙΝΟ   

 
ΤΙΜΗ  

Α/Α ΔΙΚΛΙΝΟ 

5 HMEΡΟ/ 4 ΝΥΧΤΕΣ  LUX 
 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΤΖΟΥΜΕΙΡΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ MADINAT JUMEIRAH 

ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 
ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 

+ 2 ΓΕΥΜΑΤΑ 

IBIS DEIRA  3* SUP 745 770 105 

ALOFT CITY CENTER DEIRA  4* SUP./  
HOLIDAY INN DUBAI FESTIVA CITY   

765 790 125 

RADISSON BLU HOTEL CANAL VIEW 5*LX  
 

815 845 180 

CANAL CENTRAL HOTEL 5* DLX 
 

870 895 230 

HILTON AL HABTOOR 5* DLX 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ LA PERLE 

DRAGON SHOW 

930 955 285 

6 HMEΡΟ/ 5 ΝΥΧΤΕΣ  LUX 

 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΤΖΟΥΜΕΙΡΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ MADINAT JUMEIRAH 
ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 

ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 
EΙΣΙΤΗΡΙΟ BURJ KHALIFA 124/125 + 
κρουαζιερα ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ 

ΘΕΑ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 
+ 2 ΓΕΥΜΑΤΑ 

IBIS DEIRA  3* SUP 825 870 135 

ALOFT CITY CENTER DEIRA      4* SUP./ 
HOLIDAY INN DUBAI FESTIVA CITY   

 
 

850 895 155 

RADISSON BLU HOTEL CANAL VIEW 5*LX  
 

920 965 225 

CANAL CENTRAL HOTEL 5* DLX 
 

970 1025 280 

HILTON AL HABTOOR 5* DLX 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ LA PERLE 

DRAGON SHOW 

1040 1095 360 



  

  

 

 

Σημειώσεις Έκδοση (‘Α) – 24/09/2020 

 Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ  – 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 και φόρους αεροδρομίων . Η όποια διαφοροποίησή τους, 

επιβαρύνει τους πελάτες 

 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. 

 H παραλαβή δωματίων γίνεται 14:00μμ  με όλες τις αεροπορικές.  

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΗ επιβάρυνση + 20 ευρώ με την Emirates Airlines μόνο 

 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 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

 Η ασφάλεια μας καλύπτει και ιατρική κάλυψη σε περίπτωση COVID 19 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν την αναχώρηση σας θα πρέπει να έχετε Αρνητικό Τεστ 72 ώρες (3 ημέρες) πριν το ταξίδι σας.  

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το PCR  Τεστ για την επιστροφή σας έχουμε φροντίσει για την δική σας άνεση να γίνεται στο ξενοδοχείο της 

διαμονή σας στο Ντουμπάι και το επιπλέον κόστος θα είναι 75 ευρώ.  Θα χρειαστεί να έχει κλειστεί ραντεβού και τα 

αποτελέσματα θα είναι έτοιμα σε 24 ώρες.  

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

 Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ AEGEAN  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ EMIRATES*  ΑΠΟ  150 € 

 Οι ώρες που αναγράφονται στους πίνακες είναι τοπικές ανά πόλη 

 Οι αεροπορικές εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ώρες πτήσεων  

 

Νέες υπηρεσίες για την καλύτερη Ασφάλεια σου – Προτεραιότητα μας η Ασφάλεια ! 

o Μικρά γκρουπ έως 12 άτομα θα συμμετέχουν στα γκρουπ μας 

o Καλύτερες και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες 

o Διπλανή θέση κενή στο πούλμαν για τις μετακινήσεις σας και τις εκδρομές σας. (Εκτός αν είναι οικογένεια) 

o Το Τζιπ Σαφάρι θα γίνεται αποκλειστικά με μόνο 2 άτομα (εκτός αν είναι οικογένεια). Το κάθε τζιπ θα έχει 

μέσα μόνο 2 άτομα 

o Μεγαλύτερη ευελιξία στους  όρους των ακυρωτικών 

o Εγγραφή χωρίς προκαταβολή! 
(Σας δίνουμε την δυνατότητα να κάνετε κράτηση χωρίς προκαταβολή. Μπορείτε να δώσετε προκαταβολή και έως 15 ημέρες 

πριν την αναχώρηση σας). 

o Ακύρωση λόγω Covid 19 Χωρίς Άγχος - χωρίς ακυρωτικά . 
(Σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί θετικός πριν την αναχώρηση του ταξιδιού του, είμαστε δίπλα σας και νοιαζόμαστε για 

εσάς, δεν θα έχετε κανένα ακυρωτικό έξοδο, απλά μεταφέρεται το ποσό για μελλοντικό ταξίδι!) 

 
Κάθε 

Τετάρτη/πέμπτη/Παρασκευή 

/Σάββατο /Κυριακή 

Πτήση Δρομολόγιο Αναχ Άφιξη Διάρκεια  

EK 210 ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 1735 2305 4:45 

EK 209 ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΑΘΗΝΑ  1050 1500 5:05 

 
Κάθε 

Δευτέρα/Τετάρτη/Παρασκευή 

Πτήση Δρομολόγιο Αναχ Άφιξη Διάρκεια  

 ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 1650 2330 4:15 

 ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ  ΑΘΗΝΑ  1230 1615 5:45 



  

  

 

 

Τα Ξενοδοχεία μας 
o CITY MAX HOTEL DEIRA 3* SUP 

https://www.citycentredeira.com/hotels/ibis-dubai-city-centre-deira 

 

 

 

 

 

 

 

Το Citymax βρίσκεται στην ιστορική περιοχή Bur Dubai, λιγότερο 1χλμ. μακριά από το Dubai Creek. Προσφέρει 

σύγχρονα καταλύματα Διαθέτει πισίνα στον τελευταίο όροφο, καλά εξοπλισμένο γυμναστήριο και δωρεάν ιδιωτικό 

πάρκινγκ. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.Τα δωμάτια στο Citymax Hotel Bur Dubai είναι εξοπλισμένα 

με έπιπλα γνωστών σχεδιαστών και παχιά στρώματα πολυτελείας. Όλα διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης και 

βραστήρα. Περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους. 

 

o  ALOFT CITY CENTER DEIRA 4* SUP 

https://www.citycentredeira.com/hotels/aloft-city_centre_deira-dubai 

 

Απολαύστε τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο Aloft City Center Deira, στην καρδιά του Ντουμπάι 400 μέτρα από τη 

στάση λεωφορείου City Centre MS A 1 και 5 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό Σταθμός Μετρό Deira City Centre του 

υπόγειου σιδηρόδρομου. Απευθείας σύνδεση με το εμπορικό κέντρο City Centre Deira όπου θα βρείτε πολλά 

επώνυμα διεθνή καταστήματα και εστιατόρια.  Επίσης, παρέχει ποικιλία από εγκαταστάσεις, όπως εξωτερική πισίνα και 

υπαίθριο κινηματογράφο VOX. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι βρίσκεται 3,7χλμ. μακριά. Απέχει 3,6χλμ. από το 

αρχιτεκτονικό ορόσημο Dubai Frame, σε απόσταση 10’ από το Dubai Creek, 5.4 χλμ. από το Gold Souk kai 5.4 χλμ 

από το Burjuman Mall. Το ευρωπαϊκό πρωϊνό με μπουφέ σερβίρεται καθημερινά στο εστιατόριο. Ασύρματο Internet 

διατίθεται στα δωμάτια του ξενοδοχείου και είναι δωρεάν. 

 

https://www.citycentredeira.com/hotels/ibis-dubai-city-centre-deira
https://www.citycentredeira.com/hotels/aloft-city_centre_deira-dubai


  

  

 

 

o HOLIDAY INN FESTIVAL CITY 4* SUP 

https://www.dubaifestivalcityhotels.com/holidayinn 

 

 

 

 

 

 

 

Το Holiday Inn - Dubai Festival City είναι κατάλυμα 4 αστέρων, ιδανικό για τη φιλοξενία οικογενειών στις Οικογενειακές 

Σουίτες του. Παρέχει απευθείας συνδέσεις με το εμπορικό κέντρο Dubai Festival City Mall, όπου λειτουργούν 500 

καταστήματα λιανικών πωλήσεων, εστιατόρια και χώροι ψυχαγωγίας για παιδιά και οικογένειες και είναι 10’ με τα 

πόδια. Τα IKEA Restaurant και Black Canyon είναι διαθέσιμα μόλις 5 λεπτά με τα πόδια. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο 

είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο είναι προσβάσιμο σε 3χλμ. από το Holiday Inn - Dubai Festival 

City. Σερβίρεται καθημερινά μπουφές πρωινού. Υπάρχει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Eπίσης 

προσφέρει υπηρεσία συναλλάγματος στις εγκαταστάσεις. Μπορείτε να απολαύσετε την κορυφαία παράσταση 

"Imagine Show". Το υπερθέαμα κέρδισε τα Βραβεία Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στο νερό και την 

εκτενέστερη μόνιμη χαρτογραφική προβολή στον κόσμο. 

o CANAL CENTRAL 5* DLX 

https://www.central-hotels.com/hotels/canal-central/ 

 

 

 

 

 

 

Το Canal Central Hotel βρίσκεται στο Ντουμπάι, και διαθέτει εστιατόριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εξωτερική 

πισίνα και γυμναστήριο. Παρέχονται 24ωρη ρεσεψιόν, υπηρεσία δωματίου και υπηρεσία συναλλάγματος. Οι 

επισκέπτες σε αυτό το χώρο μπορούν να απολαύσουν ευρωπαϊκό πρωινό. Τα ποτά είναι διαθέσιμα στο μπαρ δίπλα 

στην πισίνα. Το μπαρ Nurai Cafe and Restaurant είναι περίπου 200 μέτρα μακριά. Ασύρματο Internet διατίθεται σε 

όλο το ξενοδοχείο και είναι δωρεάν. Ενυδρείο Dubai Aquarium & Underwater Zoo βρίσκεται 2.2 χλμ από το ξενοδοχείο 

και Αγώνες Καμήλων στο Ντουμπάι είναι περίπου 2.9 χλμ μακριά. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Business Bay, 

σε απόσταση 3,6χλμ. από το Μπουρτζ Χαλίφα. Με εκπληκτική θέα στο Κανάλι του Ντουμπάι και το The Burj Khalifa, 

απολαύστε μια σειρά από εξαιρετικές επιλογές. Το Εμπορικό Κέντρο Dubai Mall και το Σιντριβάνι του Ντουμπάι είναι σε 

ακτίνα 3,9χλμ. από το Canal Central Hotel. Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στο σταθμό του μετρό Nakheel. Το 

αεροδρόμιο απέχει 18χλμ.. 

https://www.dubaifestivalcityhotels.com/holidayinn
https://www.central-hotels.com/hotels/canal-central/


  

  

 

 

o RADISSON CANAL VIEW 5* DLX 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-canal 

 

 

 

 

 

 

 

Το Radisson Blu Hotel, Dubai Canal View βρίσκεται στην περιοχή Business Bay στο Ντουμπάι, σε απόσταση 1,6χλμ. 

από το Σιντριβάνι. 

Επίσης απέχει 2,3χλμ. από το Εμπορικό Κέντρο Dubai Mall και 3,6χλμ. από το Μπουρτζ Χαλίφα. Το Διεθνές 

Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, είναι σε απόσταση 15χλμ.  Στο ξενοδοχείο σερβίρεται καθημερινά ευρωπαϊκό πρωινό. 

Προσφέρει εστιατόριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εξωτερική πισίνα και γυμναστήριο. Επίσης, παρέχει 

υπηρεσία θυρωρείου και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε 24ωρη ρεσεψιόν, 

υπηρεσία δωματίου και υπηρεσία συναλλάγματος. 

 

o HILTON AL HABTOOR 5* DLX  

https://www.hilton.com/en/hotels/dxbahhi-hilton-dubai-al-habtoor-city 

 

 

 

 

 

 

 

Το Hilton Dubai Al Habtoor βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία στην καρδιά του Ντουμπάι κατά μήκος της γραφικής οδού 

Sheikh Zayed . Είναι περίπου 30 λεπτά με τα πόδια από Dubai Aquarium & Underwater Zoo και 15’ λεπτά με τα πόδια 

μακριά από Bay Avenue. Δίπλα θα έχετε εστιατόρια, ενυδρείο και ζωολογικό κήπο. Επίσης απέχει 5 λεπτά με τα πόδια 

από την στάση λεωφορείων Pepsi Cola Factory. Aπολαύστε το πιο εκπληκτικό θέαμα του Ντουμπάι La Perle by 

dragone σε απόσταση αναπνοής από το ξενοδοχείο. Ασύρματο Internet διατίθεται στους κοινόχρηστους χώρους 

και είναι δωρεάν..  

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-canal
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbahhi-hilton-dubai-al-habtoor-city


  

  

 

 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδρομής   - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 6ΗΜΕΡEΣ LUX - 5 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 ΣείχηΖάϊεντ, 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 AL ARAB. Στη συνέχεια επίσκεψη στο νησί  Palm 

Islandτο 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 Σείχη. Μεταφορά για 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). Επίσης θα δείτε από κοντά τα 

μεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσμου που χορεύουν υπό τους ήχους της Μουσικής μπροστά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa. 

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 La Mer 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 - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ (Προαιρετικό) 

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 AL MAKTOUM  (υπό κατασκευή) που 

θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μικρή στάση στη μέση της διαδρομής. Φτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα περάσουμε από το μουσείο του Λούβρου 

.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. Διανυκτέρευση.  

**Σημείωση: Προσοχή απαραίτητη για την είσοδό σας στο τζαμί είναι η σεμνή ενδυμασία, οι κυρίες να έχουν μαντήλι για να σκεπάσουν τα μαλλιά τους, να 

μην αφήνουν ακάλυπτα τα χέρια και πόδια τους και οι κύριοι να φορούν παντελόνι και όχι βερμούδα – σορτς & αμάνικο μπλουζάκι. 

 

5η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΒURJ KHALIFA 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 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 Dubai Mall το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο 

στον κόσμο και θα απολαύσετε βαρκάδα με θέα τα συντριβάνια, 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. 

 

6η 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  .  
 

 



  

  

 

 

 

 

BURJ KHALIFA – ON THE TOP OF THE WORLD 124-125-148 FLOOR ‘Must Do!’  

Επισκεφθείτε  το ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα και μάθετε την ιστορία 

και τα στάδια κατασκευής του . Μπείτε στο γρηγορότερο ασανσέρ ( 65χλμ/ωρα), 

ανεβείτε στα παρατηρητήρια 124-125 ή 148 και θαυμάστε την ομορφότερη θέα του 

περσικού κόλπου και των Αραβικών Εμιράτων. Απολαύστε αραβικό καφέ και 

φωτογραφηθείτε στην ‘’Κορυφή του Κόσμου’’, μια εμπειρία αξέχαστη και μοναδική 

που δεν πρέπει να χάσετε 

DUBAI  MIRACLE GARDEN    ‘Must Do!’ 

Επισκεφθείτε  το μοναδικό και υπέροχο πραγματικά DUBAIMIRACLEGARDENS. 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 

LEGOLANDWATERPARK 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.  

MALL OF EMIRATES – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

Στο φημισμένο εμπορικό κέντρο Emirates Mall κατασκευάστηκε το πρώτο κλειστό 

χιονοδρομικό κέντρο στην Μέση Ανατολή. Επισκεφτείτε το και κάντε σκι μόνοι σας ή με 

δάσκαλο, διασκεδάστε με την Snow Bullet ή ακόμα δείτε από κοντά και ταΐσετε 

πιγκουίνους! 

 

DUBAI OPERA ‘Must Do!’ 

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. 

IMG WORLD OF ADVENTURE 

Με έκταση όσο 28 γήπεδα ποδοσφαίρου το IMG Worlds of Adventure, είναι ένα από τα 

νεότερα θεματικά πάρκα του Ντουμπάι. Με τα υπερσύγχρονα τρενάκια  θα γνωρίσετε 

όλους τους αγαπημένους σας χαρακτήρες Marvel και Cartoon Network σε πέντε 

θεματικές ζώνες.  Μην χάσετε το Ben 10, Gumball, The Power puff Girls και Lazy Town 

καθώς και τους ήρωες Spider-Man, The Hulk, Iron Man, Thor . 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!! 

 



  

  

 

 

ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ – ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!!!   ‘Must Do!’ 

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 

ΝΕΟ..ΤΟ 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 

DUBAI AQUARIUM  - ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ DUBAI MALL   ‘Must Do!’ 

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 

DUBAI FRAME  ‘Must Do!’ 

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. 

 

LA PERLE DRAGONE SHOW  ‘Must Do!’** ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON AL HABTOOR 5* dxl  

Ένα μοναδικό υπερθέαμα από επαγγελματίες ακροβάτες σε ένα Σόου που 

πραγματικά κόβει την ανάσα , η  παράσταση δημιουργήθηκε από τον θρυλικό 

Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Franco Dragone, φημισμένο για το έργο του, μεταξύ των 

οποίων το Le Rêve στο Λας Βέγκας και το The House of Dancing Water στο Μακάο. 

Το La Perle διαθέτει μια εκπληκτική συγχώνευση εντυπωσιακών καλλιτεχνικών 

παραστάσεων, εικόνων και τεχνολογίας , επηρεάζεται από την πλούσια κουλτούρα, 

το ζωντανό παρόν και το φιλόδοξο μέλλον του Ντουμπάι, με εντυπωσιακά 

ακροβατικά και ειδικά εφέ που θα αφήσουν τους θεατές άφωνους. 

Για τις προαιρετικές δραστηριότητες σας, έχουμε ειδικές ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ τιμές αποκλειστικά και μόνο για εσάς. 

Για οτιδήποτε επιλέξετε παρακαλώ συμβουλευθείτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τον Αρχηγό μας στον 

προορισμό!!!! ΚΑΛΌ ΤΑΞΙΔΙ!!!! 

 


