
Ντουμπάι

από 21
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

6
ημέρες

1Πτήση για Ντουμπάι
ημέρα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απογείωση για το ταξίδι  στο μαγευτικό Ντουμπάι (Dubai). Άφιξη, μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2 Ντουμπάι - City tour - Παραδοσιακή αγορά Μπαστάκια (Bastakyia) - Μουσείο 
καφέ - Αγορά υφασμάτων - Παραδοσιακό καφέ και χουρμάδες 

ημέρα

Μοναδικές Προτάσεις για ποτό και υπέροχη Θέα! Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το 
κοσμοπολίτικο και μαγευτικό Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη του Ντουμπάι με την μοναδική αρχιτεκτονική. 
Οι ερωτήσεις “Τι πρέπει να δω; Τι πρέπει να κάνω; Τι πρέπει να ξέρω” δεν θα σας απασχολήσουν καθόλου. 
Έχουμε ετοιμάσει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα εκδρομής στο Ντουμπάι για εσάς που τα περιλαμβάνει όλα. Θα 
ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο (εφόσον είναι ανοιχτό) που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι (Al 
Fahidi st.), περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία (Bastakiya). Μοναδικά Σούκ, Παζάρια με 
χίλιάδες χρώματα, αρώματα, αγορά υφασμάτων, Επίσκεψη στο Μουσείο Καφέ. Με το χαρακτηριστικό τοπικό 
ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών, που 
έρχονται όπως παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε την ξενάγηση 
μας με την περιοχή της Τζουμέιρα (Jumeirah), με τις μονοκατοικίες και την μοναδική της παραλία. Περνώντας 
τη Λεωφόρο του Σείχη Ζάϊεντ (Sheikh Zayed), το δρόμο όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, 
κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα (Jumeirah Mosque) όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες 
εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο Burj Al Arab. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα. Ενδιάμεσα θα υπάρχει και 
στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε 
την μοναδική Μαντινάτ Τζουμέιρα (Madinat Jumeirah) τη διάσημη «Βενετία» των Αραβικών Εμιράτων. Στη 
Madinat Jumeirah μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναμνηστικά 
για το Ντουμπάι. ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΨΩΝΙΑΗ ώρα για τα ψώνια στο Ντουμπάι έφτασε, περνώντας από το παλάτι του 
Σείχη κατευθυνόμαστε στο Dubai Mall για τις αγορές σας. 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.

3 Έρημος σαφάρι με Jeep 4X4 - Βόλτα με καμήλες στην έρημο - Βεδουίνικο 
πάρτυ and Board Δωρεάν (Σκι με σανίδα στην έρημο) - Δείπνο 

ημέρα

 Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος)/ ΑQUARIUM (Ενυδρείο) 
Προτεινόμενα. Σας Προτείνουμε να ανεβείτε  στο ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα και να μάθετε 
την ιστορία και τα στάδια κατασκευής του. Θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο γρηγορότερο ασανσέρ (65χλμ/
ώρα), να ανεβείτε στα παρατηρητήρια 124-125 και να θαυμάσετε την ομορφότερη θέα του περσικού κόλπου 
και των Αραβικών Εμιράτων. Επίσης  στο Dubai Mall το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο είναι το Dubai Aquari-



ημέρα4 Ντουμπάι - Miracle Garden - Outlet mall - Κρουαζιέρα με δείπνο στην 
μαρίνα 

ημέρα

 Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, Είσοδος  στο ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα και θα 
μάθουμε την ιστορία και τα στάδια κατασκευής του. Θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο γρηγορότερο ασανσέρ 
(65χλμ/ώρα), να ανεβείτε στα παρατηρητήρια 124-125 και να θαυμάσετε την ομορφότερη θέα του περσικού 
κόλπου και των Αραβικών Εμιράτων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Είσοδος στο Dubai Mall το μεγαλύτερο 
εμπορικό κέντρο στον κόσμο Είσοδος στο Dubai Aquarium το ενυδρείο με το μεγαλύτερο παράθυρο. Σας 
δίνεται μάλιστα 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. Είσοδος στο Ενυδρείο και το Underwater Zoo.  Βρίσκεστε ήδη στο Dubai Mall 
το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο και μπορείτε να απολαύσετε βαρκάδα με θέα τα σιντριβάνια. Η 
μοναδική εμπειρία θα σας συναρπάσει και δεν θα πρέπει να την χάσετε με τίποτα! Το βράδυ σας προτείνουμε 
μια κρουαζιέρα στην Μαρίνα μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό. Εκεί θα απολαύσετε το 
νυχτερινό  Ντουμπάι που είναι λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Διανυκτέρευση.

ημέρα

ημέρα

5

6

Ντουμπάι - Εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι - Είσοδος στο Λούβρο - Γεύμα 

Ντουμπάι - Πτήση επιστροφής 

ημέρα

ημέρα

 Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο εκδρομή στο Αμπου ντάμπι πρωινή αναχώρηση. Μεταφορά στο Αμπου 
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 (υπό κατασκευή) που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μικρή στάση στη 
μέση της διαδρομής. Φτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε 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. Είσοδος στο Μουσείο του Λούβρου. Περνώντας από το μεγαλοπρεπές 
ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που είναι κτισμένο με χρυσό, μάρμαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε 
όλους του τους χώρους καταλήγουμε στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι το Marina Mall 
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Πέρασμα από το Ferrari word . επιστροφή αργά το απόγευμα στο Ντουμπάι. 

 Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο Ντουμπάι για το αεροδρόμιο και την επιστροφή μας. Το ταξίδι 
στο Ντουμπάι έφτασε στο τέλος του και εμείς επιστρέφουμε χαρούμενοι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το 
υπέροχο ταξίδι μας

um το ενυδρείο με το μεγαλύτερο παράθυρο. Αν το επισκεφτείτε σας δίνεται μάλιστα 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. Είσοδος 
και  στο Ενυδρείο και το Underwater Zoo. Ρωτήστε μας για το κρότος και την διαθεσιμότητα τουλάχιστον 15 
ημέρες πριν την αναχώρηση σας γίνονται οι κρατήσεις.  
ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΣΚΙ στους ΑΜΜΟΛΟΦΟΥΣ – ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΑ – ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ 
ΧΟΡΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ -  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!  Νωρίς το μεσημέρι 
θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια στην έρημο με Jeep 4Χ4. Μετά από παιχνίδια με τα Jeep 4Χ4 
στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε Βεδουίνικες τέντες. Εκεί θα μας 
καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία βεδουίνοι, προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και θα 
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το δείπνο απόψε θα 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.



• Το Άμπου Ντάμπι για την είσοδο στα αξιοθέατα απαιτεί πρός το παρόν μοριακό τέστ (μπορείτε να το έχετε 
κάνει στην Ελλάδα πρίν την αναχώρηση σας) 

• Οι τιμές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την υπάρχουσα ισοτιμία μεταλύ euro και δολαρίου  

Σημειώσεις!

  Περιλαμβάνονται

  Δεν Περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια EMIRATES / TURKISH  με βαλίτσα 30 κιλά  και χειραποσκευή  7 κιλά
• Διαμονή με πλούσιο  πρωινό
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
• Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι με γεύμα
• Είσοδοι σε μουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουμπάι & Νερό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης
• Σαφάρι 4χ4 με δείπνο barbeque και χορό κοιλιάς. 
• Δωρεάν σκι Σανίδας στην Έρημο. 
• Δυνατότητα ανοιχτού τύπου Jeep. 
• Τις πιο γνωστές παραδοσιακές αγορές, παζάρια , Bastakiya, Αγορά υφασμάτων
• Μουσείο Καφέ
• Σαφάρι στους αμμόλοφους 
• Βόλτα με καραβάνι με καμήλές ιδανικό για instagram Posts
• Παραδοσιακός χορός της κοιλιάς με βεδουινικο πλούσιο δείπνο barbeque me αναψυκτικό
• Miracle Garden , είσοδο στους κήπους ( μόνο στίς αναχωρήσεις με EMIRATES)
• Εκπτωση στο Outlet mall  ( μόνο στίς αναχωρήσεις με EMIRATES)
• Ξενάγηση στην πόλη του Άμπου Ντάμπι με γεύμα (μόνο στίς αναχωρήσεις με EMIRATES)
• Είσοδο στο μουσείο του Λούβρου  ( μόνο στίς αναχωρήσεις με EMIRATES)
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης ,, ιατροφαρμακευτική και Covid 19
• Έμπειρος Έλληνας διπλωματούχος ξεναγός με 15 χρόνια εμπειρίας 

 
 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 525 €
• Δημοτικά τέλη ξενοδοχείων περίπου 3 € για 3* , 4€ για 4* και 5€ για 5* ανά δωμάτια ανά βραδιά τα οποία 

πληρώνονται απευθείας στο ξενοδοχείο



Αναχώρηση Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία

Τιμή σε  
δίκλινο Tιμή Μονοκλ. Πτήσεις Emirates 

Αναχωρήσεις
Χριστουγέννων

 
21,22,23&24 
Δεκεμβρίου

NOVOTEL WTC 4* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες 
Δίπλα σε μετρό

1320€ 1715€

ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 
17:55 - 00:20

ΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΑΘΗΝΑ
11:50 - 15:25

TOWER PLAZA 5* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες
Δίπλα σε μετρό

1350€ 1760€

PARAMOUNT HOTEL 5* 
DELUXE

 Το πιο φωτογραφισμένο 
ξενοδοχείο  

“Instagrammable”

1390€ 1840€

Αναχωρήσεις
Πρωτοχρονιάς

 
28,29&30 

Δεκεμβρίου

NOVOTEL WTC 4* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες 
Δίπλα σε μετρό

1560€ 2159€

TOWER PLAZA 5* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες
Δίπλα σε μετρό

1799€ 2549€

PARAMOUNT HOTEL 5* 
DELUXE

 Το πιο φωτογραφισμένο 
ξενοδοχείο  

“Instagrammable”

1850€ 2690€

Αναχωρήσεις
Φώτων 

 
2&3 

Ιανουαρίου

NOVOTEL WTC 4* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες 
Δίπλα σε μετρό

1305€ 1700€

TOWER PLAZA 5* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες
Δίπλα σε μετρό

1350€ 1760€

PARAMOUNT HOTEL 5* 
DELUXE

 Το πιο φωτογραφισμένο 
ξενοδοχείο  

“Instagrammable”

1460€ 1910€

Παιδική έκπτωση για παιδί κάτω των 12 ετών σε  δωμάτιο με γονείς – 200€.
2ο Παιδί χωρίς ξεχωριστό  κρεβάτι με γονείς – 400€  (ισχύει για την Emirates Airlines)

Τιμοκατάλογος

Ντουμπάι
από Αθήνα

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜΕ ΤΗΝ EMIRATES | 6 ημέρες / 5 διαν/σεις  



Αναχώρηση Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία

Τιμή σε  
δίκλινο Tιμή Μονοκλ. Πτήσεις Turkish Airlines

Αναχωρήσεις
Χριστουγέννων

 
23 Δεκεμβρίου

NOVOTEL WTC 4* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες 
Δίπλα σε μετρό

1045€ 1440€

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 
21:40 - 00:05

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 
01:45 - 07:00

ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
02:50 - 06:45

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:10 - 08:30

TOWER PLAZA 5* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες
Δίπλα σε μετρό

1065€ 1475€

PARAMOUNT HOTEL 5* 
DELUXE

 Το πιο φωτογραφισμένο 
ξενοδοχείο  

“Instagrammable”

1105€ 1555€

Αναχωρήσεις
Πρωτοχρονιάς

 
28&30 

Δεκεμβρίου

NOVOTEL WTC 4* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες 
Δίπλα σε μετρό

1199€ 1798€

TOWER PLAZA 5* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες
Δίπλα σε μετρό

1410€ 2160€

PARAMOUNT HOTEL 5* 
DELUXE

 Το πιο φωτογραφισμένο 
ξενοδοχείο  

“Instagrammable”

1470€ 2310€

Αναχωρήσεις
Φώτων 

 
1 Ιανουαρίου

NOVOTEL WTC 4* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες 
Δίπλα σε μετρό

975€ 1370€

TOWER PLAZA 5* SUP
Δρόμο με τους 
Ουρανοξύστες
Δίπλα σε μετρό

1015€ 1425€

PARAMOUNT HOTEL 5* 
DELUXE

 Το πιο φωτογραφισμένο 
ξενοδοχείο  

“Instagrammable”

1160€ 1610€

Παιδική έκπτωση για παιδί κάτω των 12 ετών σε  δωμάτιο με γονείς – 200€.

Τιμοκατάλογος

Ντουμπάι
από Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜΕ ΤΗΝ  TURKISH AIRLINES
 7 ημέρες / 5 διαν/σεις  


