
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα από τα επτά Αραβικά Εµιράτα το Ντουµπάι είναι ένα µέρος µε καταπληκτικές αντιθέσεις ένα µείγµα µιας σύγχρονης πόλης και 
ατελείωτης ερήµου Ανατολής και ∆ύσης, παλαιού και σύγχρονου. Είναι ένας προορισµός µε κοσµοπολίτικο τρόπο ζωής που 
συνδυάζει µε απόλυτη ισορροπία τις ανέσεις του δυτικού τρόπου µε την µοναδική γοητεία και φιλοξενία της Αραβίας. 

ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΝ! 

             18-24/11/2018 

 

              

7 ΗΜΕΡΕΣ / 6 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΜΕ EMIRATES AIRLINES! 

 
Τζαµιά απαράµιλλης αρχιτεκτονικής αισθητικής, παλάτια που αναδύουν το µυστήριο της Ανατολής, συναρπαστικά 

τοπία, δροσερές οάσεις και σιωπηλές έρηµοι που σας ταξιδεύουν στους δρόµους των καραβανιών. Ένα ταξίδι που σας 
αποκαλύπτει το κρυµµένο πρόσωπο της Αραβίας, αλλά και την καρδιά των κατοίκων της Χερσονήσου. 

 

1η  µέρα 18/11/2018: ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση µε προορισµό το Ντουµπάι. Άφιξη, µεταφορά στο 
ξενοδοχείο µας διανυκτέρευση. 
 
2η  µέρα 19/11/2018: ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  

  
Μετά το πρωινό αναχώρηση 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 από τα 
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πασίγνωστα παζάρια του χρυσού και των µπαχαρικών που έρχονται από διάφορες χώρες της 
ανατολής. Συνεχίζουµε την ξενάγηση µας µε την περιοχή της Τζουµέιρας µε τις µονοκατοικίες 
και την µοναδική της παραλία. Περνώντας τη λεωφόρο του Σεΐχη Ζάΐεντ, τον δρόµο όπου 
είναι µαζεµένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόµαστε στο τζαµί της Τζουµέιρα όπου θα 
κάνουµε µια στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύµβολο του 
Ντουµπάι στο Burj El Arab. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το νησί Palm Island το νησί 
Φοίνικα που έχει χτιστεί µέσα στην θάλασσα, και στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των 
αστέρων το Atlantis the Palm. Στη επιστροφή θα επισκεφθούµε την µοναδική Madinat 

Jumeira η διαφηµισµένη << Βενετία >> των Αραβικών Εµιράτων, όπου µπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στα µαγαζιά 
λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναµνηστικά. Έπειτα µεταφορά στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση, διανυκτέρευση.   
 
3η  µέρα 20/11/2018: ΝΤΟΥΜΠΑΙ – AΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ  

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για την 
εκδροµή  στο Αµπου Νταµπι, την πρωτεύουσα 
των Εµιράτων, το µεγαλύτερο και πλουσιότερο 
εµιράτο από τα 7 που αποτελούν τη χώρα. Θα 
κινηθούµε στο δρόµο του Σεΐχη Ζάΐεντ 
περνώντας από την παραλιακή λεωφόρο µε τους 
ουρανοξύστες, τις βίλες και τα παλάτια κτισµένα 
σε εντυπωσιακούς αρχιτεκτονικούς συνδυασµούς 
κράµα παραδοσιακής ισλαµικής τέχνες και 
σύγχρονης τεχνολογίας υλικών,στα δεξιά µας θα 
δούµε την περιοχή Dubai Marina, την πιο 
καινούργια 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 στον κόσµο, λιµάνι Jebel Ali, το τεχνητό 
νησί του φοίνικα Jebel Ali και το καινούργιο αεροδρόµιο ( υπό κατασκευή) που θα είναι το µεγαλύτερο στον κόσµο. 
Μικρή στάση στη µέση της διαδροµής. Φτάνοντας στο Άµπου Ντάµπι θα επισκεφθούµε και θα ξεναγηθούµε στο 
µεγαλοπρεπές τζαµί του Σεΐχη Ζάΐεντ 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 γιών του Σεΐχη Ζάΐεντ για να καταλήξουµε στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα, τωρινού κυβερνήτη του Άµπου Ντάµπι 
αλλά και προέδρου της χώρας. Περνώντας από το µεγαλόπρεπες ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που είναι 
κτισµένο µε χρυσό, µάρµαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους του τους Χώρους και καταλήγουµε στο µεγαλύτερο 
εµπορικό κέντρο του Άµπο Ντάµπι το Marina Mall όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας 
νωρίς το απόγευµα,  διανυκτέρευση. Το βράδυ σας προτείνουµε παραδοσιακό γεύµα σε λιβανέζικο εστιατόριο µε 
ζωντανή αραβική µουσική και χορό της κοιλιάς µε αυθεντικές γεύσεις Λιβανέζικης κουζίνας. 
 
4η  µέρα 21/11/2018: ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕ∆ΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ 

 
Μετά το πρωινό έχουµε το λεωφορείο διαθέσιµο για 4 ώρες  για να κάνετε τις αγορές σας στα εµπορικά κέντρα του 
Ντουµπάι 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 το τεράστιο καρχαρία Sand Tiger, σαλάχια κλπ.. µπορείτε επίσης να έχετε µια 
υποβρύχια περιπέτεια που θα σας µείνει µια αξέχαστη εµπειρία ( για κρατήσεις θέσεων µη ξεχάσετε να ενηµερώσετε 
εγκαίρως τον ξεναγός - αρχηγό σας)  ή για χαλάρωση να πιείτε το κοκτέιλ σας και να κολυµπήσετε στην πισίνα του 
ξενοδοχείου. Νωρίς το απόγευµα µε τα Jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουµε για µια µοναδική εµπειρία στην  έρηµο Θα  
καταλήξουµε  στην κορυφή ενός αµµόλοφου για να θαυµάσουµε την οµορφιά  της ερήµου µε φόντο το ηλιοβασίλεµα. 
Στην συνέχεια θα µεταφερθούµε  σε Βεδουίνες τέντες όπου θα τύχουµε υποδοχής µε αραβικό τσάι και θα έχουµε την 
ευκαιρία για µια βόλτα µε καµήλες στους αµµόλοφους. Θα συνεχίσουµε  µε δείπνο barbeque  κάτω από τις τέντες και 
µε αραβική µουσική και θα δούµε παραδοσιακούς χορούς . Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
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5η  µέρα 22/11/2018: ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ∆ΕΙΠΝΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

  
Πρωινό κι έχουµε λεωφορείο διαθέσιµο 4 ώρες , για τους φανατικούς του shopping  αυτή είναι η µέρα σας, να πάµε 
στο  Outletmall Dubai ( όπου θα βρείτε τις καλύτερες µάρκες σε πολύ χαµηλές τιµές) και Mall of Emirates όπου και εκεί 
µπορείτε να χαθείτε στο πλήθος των 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 κολυµπήσετε µε δελφίνια κάντε θαλάσσιο σκι ή καταδύσεις . 
 
Το απόγευµα µπορείτε προαιρετικά, να απολαύσετε το δείπνο σας σε µια 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 µέρα 23/11/2018: ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟ 4 ΩΡΕΣ Ή 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ AL AIN  

  
Πρωινό και διαθέσιµο το λεωφορείο για 4 ώρες να επισκεφθούµε MALL ή προαιρετική εκδροµή στη πόλη Al Ain, 140 
χλµ από το Ντουµπάι γνωστή ως «όαση και πράσινη πόλη των Εµιράτων». Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας 
διανυκτέρευση. 
 
7η µέρα 24/11/2018:  ΝΤΟΥΜΠΑΙ –πτήση επιστροφής  
Πρωινό και µεταφορά στο αεροδρόµιο και την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

 
 
 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 6-12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ !!!! 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ! ΚΡΑΤΗΤΕ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ! 
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 20 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΗ. 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΑΘΗΝΑ µε Emirates Airline s 
• 1 βαλίτσα 30 κιλά και 7 κιλά χειραποσκευή 55Χ38Χ20 
• Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο/ξενοδοχείο του εξωτερικού  
• 6 διανυκτερεύσεις σε  ξενοδοχείο 4* 
• Πρωινό σε µπουφέ 
• Σαφάρι 4Χ4  στην έρηµο (µε δείπνο ΒΒQ) µε βεδουίνοι βραδιά  
• 2 φαγητά στο σύνολο 
• Ξενάγηση στο Ντουµπάι πλήρες και µε Τζουµέιρα  
• Ξενάγηση στο Αµπού Ντάµπι  
• Είσοδοι σε µουσεία αρχαιολογικούς χώρους 
• Τοπικός  Ξεναγός 
• Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου µας ελληνόφωνος  
• Ασφάλεια αστικής κι επαγγελµατικής  ευθύνης  
• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
• Φόρος φπα Ντουµπάι  5% 
• ∆ηµοτικός φόρος Ντουµπάι  10% 
• Χρέωση υπηρεσιών 10% 
• Τουριστικός φόρος Ντουµπάι ανά διανυκτέρευση  AED 15 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα 

 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόµενο 
• Φόροι αεροδροµίων   
• Τοπικό εισιτήριο Χανιά -Αθήνα – Χανιά ή Ηράκλειο –Αθηνά – Ηράκλειο  σε ειδική τιµή  

 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ 

� ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ∆ΕΙΞΕΤΕ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 

1. ΓΙΑΤΙ ΠΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ 2008 

2. ΣΥΝΟ∆ΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

3. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΜΕ EMIRATES AIRLINES 

4. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

5. ∆ΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΑΣ  30 ΚΙΛΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΑΠΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 
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