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Καλωσορίσατε στην πόλη των αντιθέσεων. Μια πόλη όπου 
η παράδοση συναντά την ανάπτυξη, η ανατολή συναντά 
τη δύση, γοητευτικά και μυστηριακά, προσδίδοντας ένα 
χαρακτήρα μοναδικό και πολυπολιτισμικό.

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 Ντουμπάι 
αποτελεί το πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο των Εμιράτων με 
μοναδικό συνδυασμό πολιτισμικών επιρροών, καθώς επίσης 
και από τις πιο άρτια οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες.

Σημαντικό πόλο έλξης αποτελούν η εξαιρετική και πλούσια 
αγορά, καθώς και οι όμορφες και οργανωμένες παραλίες του 
Ντουμπάι που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα απο 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.

Μπορεί να έγινε περισσότερο διάσημο, μετά τη “συμμετοχή” 
του στο Sex and the City 2, αλλά το Άμπου Ντάμπι κερδίζει 
σήμερα συνεχώς τις εντυπώσεις με τους εξωπραγματικούς 
φουτουριστικούς ουρανοξύστες, τις επενδύσεις του σε 
μελλοντική πράσινη ενέργεια και φυσικά το νησί Saadiyat 
– το νησί της ευτυχίας, όπου λειτουργεί ήδη το νέο μουσείο 
του Λούβρου και πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει το  
μουσείο Guggenheim.

Το Άμπου Ντάμπι αποτελεί την πολιτιστική καρδιά, την 
πρωτεύουσα και το κέντρο της κυβέρνησης των Εμιράτων. 
Η απίστευτη αντίθεση της φουτουριστικής αρχιτεκτονικής 
με την Αραβική παράδοση, η “Πράσινη πόλη του κόλπου” 
είναι μία μοντέρνα μητρόπολη πάνω σε νησί γεμάτο πάρκα, 
πράσινες λεωφόρους και εντυπωσιακούς κήπους.

Ντουμπάι

Άμπου Ντάμπι
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Τοp 10 Αξιοθέατα
στο Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι

01 Burj Khalifa

Επισκεφθείτε τον 828 μέτρων ύψους εκπληκτικό πύργο, 
τον  Burj Khalifa. Το ψηλότερο κτίριο του κόσμου δεσπόζει 
στον ουρανό του Ντουμπάι. Για να βιώσετε τη μοναδική 
εμπειρία, 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. 

02 The Dubai Mall

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. Εδώ θα βρείτε 
έναν εντυπωσιακό καταρράκτη, ένα παγοδρόμιο και το 
γιγαντιαίο ενυδρείο, το Dubai Aquarium & Underwater 
Zoo που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν.

03 The Dubai Fountain

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. Με τη δύση του ήλιου αρχίζουν οι μοναδικές 
παραστάσεις κάθε 30 λεπτά μέχρι τις 11 το βράδυ.

04 Burj Al Arab & Madinat Jumeirah

Μια μοναδική εμπειρία που παντρεύει την παράδοση με την 
πολυτέλεια. Εμπνευσμένο από αρχαίο Αραβικό φρούριο 
περιλαμβάνει ξενοδοχεία, παγκοσμίου φήμης spa, θέατρα, 
souks και περισσότερα από 40 εστιατόρια και Lounges. Όλα 
αυτά με μοναδική θέα στο διάσημο 7* ξενοδοχείο, Burj Al 
Arab, σύμβολο της εκπληκτικής αρχιτεκτονικής της πόλης.

05 Palm Jumeirah

Ένα τεχνητό νησί σε σχήμα φοίνικα, ο λόγος που οι ντόπιοι 
λένε ότι όλα είναι δυνατά στο Ντουμπάι. Το Palm Jumeirah 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά νησιά στον κόσμο και 
είναι ένας θρίαμβος της ανθρώπινης ευφυΐας και μηχανικής. 
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Τοp 10 Θεματικά Πάρκα
στο Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι

01 Aquaventure at Atlantis The Palm

Το μεγαλύτερο waterpark στο Ντουμπάι, βρίσκεται στο ξενοδοχείο 
Atlantis The Palm και περιέχει τις πιο φαντασμαγορικές δραστηριότητες 
που μπορείτε να βρείτε σε ένα υδάτινο πάρκο. Δυο μεγάλοι πύργοι 
(Poseidon and Neptune) που συνδέονται μεταξύ τους με έναν 
γιγαντιαίο ποτάμι προσφέρουν μοναδικές στιγμές στους επισκέπτες.

02 Motiongate Dubai

Ανακαλύψτε τον μοναδικό κόσμο του Hollywood και περιπλανηθείτε 
στα τρία παγκοσμίου φήμης Motion Pictures Studios (Dreamworks 
Animation, Columbia Pictures, Lionsgate).
Στο θεματικό πάρκο θα απολαύσετε μοναδικές στιγμές στις 5 ζώνες 
δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν 40 παγκοσμίου κλάσης 
διαδρομές.

03 Dubai Dolphinarium

Δείτε τις μοναδικές παραστάσεις με δελφίνια και φώκιες, στο πιο 
εντυπωσιακό show στα Η.Α.Ε. Ετοιμαστείτε να γοητευθείτε από τα 
εκπληκτικά είδη με τα περίφημα κόλπα τους. Κολυμπήστε με δελφίνια 
σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

04 Legoland Waterpark

Το θεματικό και υδάτινο πάρκο Legoland Dubai αποτελεί έναν 
κορυφαίο ετήσιο προορισμό για οικογένειες με παιδιά από 2-12 
ετών. Διασκεδάστε με την ημερήσια κάρτα σε περιπέτειες της 
Lego με 60 διαδραστικές εμπειρίες, νεροτσουλήθρες, shows και 
μεγάλες κατασκευές της Lego.

05 Dubai Autodrome

Δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε να βάλετε φωτιά στα ελαστικά 
σας στο αυτοκινητοδρόμιο του Ντουμπάι. Η πλήρως πιστοποιημένη 
από τη FIA πίστα του Ντουμπάι σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία 
οδήγησης. Θέλετε να δοκιμάσετε να οδηγήσετε ένα AUDI TT ή να 
νοιώσετε την απόλυτη ιπποδύναμη του Audi R8 V10;  Tότε είστε 
στο σωστό μέρος.
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

01 Άμπου Ντάμπι

02 Αϊμάν

03 Ντουμπάι

04 Ουμ αλ-Καϊγιάν

05 Ρας αλ-Καϊμά

06 Σάρτζα

07 Φουτζέιρα
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01 Desert Safari 4x4

Καλωσορίσατε στη δημοφιλέστερη εμπειρία της χώρας. Απολαύστε 
μοναδικές δραστηριότητες στην έρημο, όπως ανάβαση και κατάβαση 
αμμόλοφων, sand boarding και quad biking. Δειπνήστε μαζί με τους 
Βεδουίνους στην κατασκήνωσή τους και απολαύστε μοναδικές τοπικές 
barbeque λιχουδιές, συνοδευόμενες από τοπικά παραδοσιακά ακούσματα 
και φολκορικούς χορούς. Και μη ξεχνάτε, ότι το ηλιοβασίλεμα στην 
αραβική έρημο είναι μαγικό.

02 Ski Dubai

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. Παίξτε με τους πιγκουίνους, 
φτιάξτε ένα χιονάνθρωπο, κάντε κατάβαση των πλαγιών και ζήστε 
μοναδικές εμπειρίες στο διαφορετικό αυτό θέαμα της πόλης.

03 Sky Dive Dubai

Θαυμάστε τα πάντα από ψηλά με την εμπειρία του Skydive Dubai. 
Απολαύστε μια εκπληκτική ελεύθερη πτώση από τον ουρανό του 
Ντουμπάι, ‘’πέφτοντας’’  στο Palm Jumeirah ή στην αραβική έρημο. 
Αν και το Ντουμπάι είναι εντυπωσιακό έτσι κι αλλιώς σίγουρα η 
εμπειρία του να το δει κανείς κάνοντας ελεύθερη πτώση αξίζει το 
κόπο. Αρκεί να είστε λίγο τολμηροί.

04 Πτήση με ελικόπτερο ή αερόστατο

Μοναδική εμπειρία είναι η περιπλάνηση από αέρος στα εκπληκτικά 
αξιοθέατα του Ντουμπάι, με το Helicopter Tour ή μια αξέχαστη βόλτα 
με αερόστατο πάνω από τους αμμόλοφους της ερήμου. Χρυσές 
αποχρώσεις, περιπλανώμενες καμήλες, σμαραγδένιες οάσεις θα δώσουν 
ένα τόνο μοναδικότητας σε αυτές τις εξαιρετικές δραστηριότητες.

05 Dubai Scuba Dive

Περιπλανηθείτε στον βυθό του Ντουμπάι με τη συνοδεία και καθοδήγηση 
εκπαιδευμένου δύτη. Ανακαλύψτε έναν νέο μαγικό κόσμο στο βυθό του 
Ντουμπάι, όπου θα θαυμάσετε την υποθαλάσσια ζωή. Ετοιμαστείτε για 
μια μοναδική εμπειρία,  η οποία θα σας μείνει αξέχαστη.

4
5

Τοp 10 Δραστηριότητες
στο Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι

1

2 3
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Με ποιους άλλους 
προορισμούς μπορούμε  
να συνδυάσουμε το  
Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι;

01  Το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι μπορούν 
να συνδυαστούν ιδανικά με τους τροπικούς 
παράδεισους του Ινδικού Ωκεανού, όπως με τις 
Μαλδίβες, τις Σεϋχέλλες και το Μαυρίκιο. Έτσι 
μπορείτε να απολαύσετε μερικές ημέρες στις 
κοσμοπολίτικες πόλεις του Ντουμπάι ή του Άμπου 
Ντάμπι, απολαμβάνοντας πλήθος δραστηριοτήτων 
που έχουν να προσφέρουν, σε συνδυασμό με την 
απόλυτη εξωτική εμπειρία των εξωτικών ακτών 
του Ινδικού Ωκεανού. 

02 Για όσους αναζητούν περισσότερη δράση, 
επαφή με πολιτισμό και φύση, έθιμα και άγρια 
πανίδα, η Σρι Λάνκα, η Ινδία, το Βιετνάμ, η Ταϋλάνδη 
και η Ινδονησία αποτελούν ιδανικές λύσεις.

03  Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε το ταξίδι σας 
στα Η.Α.Ε. με άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, 
όπως η Ιορδανία, το Ομάν και το Μπαχρέιν.

04  Συνδυασμός με Ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, 
όπως το Λονδίνο, η Ρώμη, η Βαρκελώνη ή το Παρίσι 
θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα για το ταξίδι σας.

05  …και γιατί όχι ένα συνδυαστικό ταξίδι με τη 
Νέα Υόρκη, το Σίδνευ, το Πεκίνο, τη Σιγκαπούρη, 
ή το Τόκυο θα ήταν κάτι το μοναδικό.

Σας παρουσιάζουμε τους καλύτερους συνδυασμούς 
για να απολαύσετε ένα αληθινό ταξίδι που ξυπνά 
όλες τις αισθήσεις.
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Ντουμπάι & Μαλδίβες
Λιμνοθάλασσες & Αμμόλοφοι

Ζήστε έναν φανταστικό συνδυασμό των 
παρθένων εξωτικών νησιών στις Μαλδίβες 
και της ερυθράς ερήμου και της ασυναγώνιστης 
αγοράς στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι.

Αφήστε τη μαγεία των Μαλδιβών να σας 
χαλαρώσει. Απολαύστε το απόλυτο εξωτικό
καταφύγιο, επιλέγοντας το δικό σας μικρό επίγειο 
παράδεισο ανάμεσα στα πολλά προτεινόμενα 
θέρετρα.

Μυηθείτε στην τοπική φιλοξενία και γαστρονομία 
και καταδυθείτε στον μαγικό υποθαλάσσιο 
κόσμο.

• Snorkelling & καταδύσεις

• Κρουαζιέρα ηλιοβασιλέματος

• Πτήση με υδροπλάνο

• Διαμονή σε water villa 

• Mαγευτικός κοραλλιογενής 
ύφαλος

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Διάρκεια
09 ημέρες
07 διανυκτερεύσεις
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Έχετε περισσότερες ημέρες;

Top προτάσεις
για 15 ήμερα πακέτα

Ινδονησία

Βιετνάμ Μαλαισία 

Ταϊλάνδη 

  
     Ντουμπάι

 & Μπαλί

    Ντουμπάι
        Ανόι

Δέλτα Μεκόνγκ
& κόλπος Χα Λονγκ

Ντουμπάι
Βόρνεο   
Κουάλα Λουμπούρ
& Λανγκάουι

Ντουμπάι
Μπανγκόκ    
& Πούκετ
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Ξενοδοχεία Ποια περιοχή του Ντουμπάι 
να προτιμήσω για τη 
διαμονή μου;
Πολυτελή resorts, παγκοσμίου φήμης αλυσίδες ξενοδοχείων, αλλά και οικονομικά 
ξενοδοχεία και aparthotels. Εδώ θα βρείτε λύσεις διαμονής για όλα τα γούστα, 
και για όλα τα βαλάντια.

01 Deira
Mια επιλογή οικονομικής διαμονής καθώς βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο 
του Ντουμπάι. Είναι μια επιχειρηματική περιοχή και διαθέτει αμέτρητα ποιοτικά 
ξενοδοχεία.

02 Bur Dubai
Η καρδιά του Παλιού Ντουμπάι. Πολυτελή και οικονομικά ξενοδοχεία με 
οικονομική διαμονή με εύκολη πρόσβαση στα κέντρα ενδιαφέροντος.

03 Downtown Dubai – Business Bay
Αδιαμφισβήτητα η καλύτερη περιοχή για διαμονή. Επιλέξτε κάποιο από τα 
πολυτελέστατα ξενοδοχεία πάνω στη Sheikh Zayed Road, δίπλα στο World 
Trade Center και σε απόσταση αναπνοής από το Dubai Mall και τον Burj Khalifa.

04 Al Barsha & Tecom
Οικονομική περιοχή για διαμονή κοντά στο Madinat Jumeirah, στο Mall of the 
Emirates και στη Dubai Marina. Πληθώρα ξενοδοχείων, κυρίως aparthotels 
με ευρύχωρα δωμάτια τα οποία είναι ιδανικά για όλες τις περιόδους του έτους.

05 Palm Jumeirah
Πολυτελή θέρετρα χτισμένα πάνω στο φοίνικα του Ντουμπάι. Εδώ θα βρείτε 
τις κορυφαίες αλυσίδες ξενοδοχείων να απλώνουν στα πόδια σας έναν κόσμο 
απόλυτης πολυτέλειας και χλιδής.

06 Jumeirah Beach
Ιδανική περιοχή κυρίως για τους καλοκαιρινούς μήνες και για όσους θέλουν 
να ζήσουν στιγμές χαλάρωσης στην παραλία Jumeirah. Οικονομικά αλλά και 
πολυτελή ξενοδοχεία, κυρίως για διακοπές.

07 Dubai Marina & JBR Beach & Τhe Walk
Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην κοσμοπολίτικη περιοχή της Dubai Marina 
αλλά και στην παραλία Jumeirah Beach Residence με την περιοχή The Walk 
ως κύριο σημείο ενδιαφέροντος για τον ελεύθερο χρόνο σας.
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Οικογενειακή 
εμπειρία
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Πολυτελές θέρετρο στο Palm Jumeirah σας 
μεταφέρει στον κόσμο της Βρετανικής γοητείας 
και της κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας. Οι επισκέπτες 
μπορούν να χαλαρώσουν στο εκπληκτικό ρυάκι 
του ξενοδοχείου καθώς και στην πισίνα και την 
ιδιωτική παραλία. Διαθέτει 279 πολυτελή δωμάτια 
και 227 πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα με θέα 
στον Περσικό Κόλπο.

Το Conrad Dubai βρίσκεται στο κέντρο της οικονομικής 
και εμπορικής περιοχής του Ντουμπάι και διαθέτει 
κομψά επιπλωμένα δωμάτια και σουίτες. Προσφέρει 
πανοραμική θέα στον Περσικό Κόλπο και την 
οδό Sheikh Zayed και έχει εξωτερική πισίνα και 
γυμναστήριο. Οι χώροι έχουν καλαίσθητη και 
μοντέρνα διακόσμηση. Κάθε σουίτα είναι εξοπλισμένη 
με ξεχωριστό σαλόνι, ηχοσύστημα Bose, βάση 
σύνδεσης για iPod και καφετιέρα Nespresso. 

CONRAD
DUBAI

DUKES
THE PALM DUBAI
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DAMAC MAISON
COUR JARDIN

NOVOTEL WORLD
TRADE CENTER

WYNDHAM
DUBAI MARINA

PALACE 
DOWTOWN

MANZIL 
DOWNTOWN

VOCO
DUBAI



Ultimate 
Honeymoon
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