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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Μοναδικό Ντουμπάι! Ουρανοξύστες που αγγίζουν τον ουρανό με μοναδική θέα που κόβει την 

ανάσα. Ήλιος και απέραντη θάλασσα στην παραλία της Τζουμέιρα (Jumeirah) που σημαίνει 

Ομορφιά. Η απίστευτη εμπειρία της ερήμου με Jeep 4X4, το σαφάρι και η βόλτα με τις καμήλες 

θα σας μείνουν αξέχαστες. Υπέροχα ξενοδοχεία υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας με το Burj 

Al Arab & το διαμάντι Burj Khalifa ή αλλιώς Top of the world με 828 μέτρα ύψος, 160 ορόφους 

και το ασανσέρ να φτάνει τα 64km/h και τα τεχνητά νησιά Atlantis the Palm ένα πραγματικό 

κατασκευαστικό θαύμα. Τα εμπορικά κέντρα Dubai mall, Mall of Emirates, City Center Deira, 

Deira City Walk, Al Ghurair mall και πολλά ακόμη για ατελείωτα ψώνια. Διακοπές στο Ντουμπάι 

για όλη την οικογένεια με τα πολλά θεματικά πάρκα, το Bollywood park, το Legoland water park 

κ.α. Το Ντουμπάι είναι αδιαμφισβήτητα η υπερσύγχρονη μητρόπολη της Ανατολής και το 

σταυροδρόμι των Ηπείρων, Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής. Και βέβαια δεν παραλείπουμε μια 

ολοήμερη εκδρομή στο εκπληκτικό ‘Αμπου Ντάμπι με πληρωμένη την είσοδο στο μοντέρνο 

μουσείο του Λούβρου. ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ στο Dubai Aquarium & Underwater 

Zoo & στoν 124ο όροφο του Burj Khalifa. Το πιο πλούσιο πρόγραμμα στην ελληνική 

αγορά, μη το χάσετε!     

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήσεις με EMIRATES  

 

Διαμονή σε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ κεντρικό ξενοδοχείο 

PARAMOUNT  5*  

   

 

➢ Πρωινό μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο 

➢ Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 

➢ Ολοήμερη ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι με επίσκεψη στο Dubai Mall & 

Dubai Marina & βόλτα με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του Creek, την Abra 

➢ Επίσκεψη με ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ στο Dubai Aquarium & Underwater Zoo 

➢ Επίσκεψη με ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ στoν 124ο όροφο του Burj Khalifa   

➢ Δίωρη βραδινή κρουαζιέρα με δείπνο στο Dubai Creek 

➢ Σαφάρι 4Χ4 με JEEP & ΔΕΙΠΝΟ barbeque και χορό της κοιλιάς  

➢ Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με ΕΙΣΟΔΟ στο μουσείο του Λούβρου 

➢ Επίσκεψη στις πιο παραδοσιακές αγορές, παζάρια χρυσού & μπαχαρικών, περιοχή 

Bastakyia,  

➢ Έμπειρος ελληνόφωνος τοπικός συνοδός/ ξεναγός   
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…εσείς το ξέρατε; 
 

Τα τεχνητά νησιά του Ντουμπάι 
 

Πρόκειται για τα τεχνητά νησιά σε μορφή φοίνικα, τα Palm Islands, που τείνουν να γίνουν 

σύμβολα του Ντουμπάι και της ιλιγγιώδους ανάπτυξης που γνώρισε τις τελευταίες δεκαετίες η 

άλλοτε πόλη της ερήμου. Τα τεχνητά νησιά χρηματοδοτήθηκαν από τους Σεΐχηδες του Εμιράτου 

και είχαν σκοπό την μετατροπή του Ντουμπάι από μία απλά πλούσια πόλη της Μέσης 

Ανατολής, σε οικονομικό, τουριστικό και επενδυτικό κέντρο της διεθνούς αγοράς. 
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Βρίσκονται ανοιχτά των ακτών των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον 

Περσικό Κόλπο και για τη κατασκευή 

τους χρειάστηκε η δημιουργία νέου 

εδάφους που προσέθεσε στην πόλη 

περίπου 900 χιλιόμετρα ακτών. Αυτό 

έγινε δυνατό με την εξόρυξη και 

μεταφορά άμμου και πέτρας από τον 

βυθό του Περσικού Κόλπου στο 

σημείο της κατασκευής. 

Συγκεκριμένα χρειάστηκε η μεταφορά 

2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων 

άμμου και πέτρας, και η κατασκευή 

τους άρχισε το 2001. Η πρόσφατη 

παγκόσμια πιστωτική κρίση απείλησε 

εν μέρη την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος το οποίο όμως 

εξελίχθηκε ομαλά. 

Τα Palm Islands έχουν σχήμα φοίνικα 

και φιλοξενούν κατοικίες, εμπορικά 

κέντρα και κέντρα αναψυχής. 

Οι ακτογραμμές των νησιών έχουν 

συνολικό μήκος 520 χιλιόμετρα. Το 

μέγεθός τους είναι τόσο μεγάλο που είναι ορατά από το διάστημα. 

 

Τα τρία νησιά είναι: 

1. Το Palm Jumeirah το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2001 και κατοικήθηκε το 2006 

και καταλαμβάνει έκταση 25.000 στρεμμάτων ενώ διαθέτει ακτογραμμές μήκους 78 

χιλιομέτρων. Στο νησί βρίσκονται 1.400 βίλες και 2.500 διαμερίσματα και το διάσημο επτάστερο 

ξενοδοχείο Burj Al Arab. 

 

2. Το Palm Jebel Ali ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Οκτώβρη του 2002 αλλά από τα μέσα 

του 2008 οι εργασίες σταμάτησαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Το συγκεκριμένο νησί 

σχεδιάζεται να είναι κατά 50% μεγαλύτερο από το Palm Jumeirah. 

 

3. Το τρίτο νησί και μεγαλύτερο είναι το Palm Deira, το οποίο και είναι το μεγαλύτερο από όλα. 

Με διαστάσεις 12, 5 x 7,5 χιλιόμετρα, είναι 8 φορές μεγαλύτερο από το Palm Jumeirah και 3 

φορές μεγαλύτερο από το Palm Jebel Ali και υπολογίζεται ότι θα φιλοξενεί 200.000 μόνιμους 

κατοίκους.  

(Πηγή: iefimerida.gr) 
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NTOYMΠΑΪ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ  

Σαφάρι με Jeep 4X4  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ημέρα 1η: Αθήνα – Ντουμπάι 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για το μαγευτικό Ντουμπάι. 

Άφιξη  και μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.  

 

Ημέρα 2η: Ντουμπάι  (ξενάγηση – παραδοσιακή αγορά Μπαστάκια – παζάρια χρυσού 

και μπαχαρικών – Palm island - Dubai Marina & Mall - Burj Khalifa – Aquarium) – βραδινή 

κρουαζιέρα με παραδοσιακό πλοίο 

Μετά το πρωινό ξεκινάμε όλη τη μέρα για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο και μαγευτικό Ντουμπάι. 

Έχουμε ετοιμάσει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα ξενάγησης στο Ντουμπάι για εσάς που τα 

περιλαμβάνει όλα. Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο (εφόσον είναι ανοιχτό) που βρίσκεται 

στο παλιό κάστρο Φαχίντι , 225 χρόνων, περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία 

(Bastakiya). Μοναδικά Σούκ, Παζάρια με χίλιάδες χρώματα, αρώματα.  

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. 

Συνεχίζουμε την ξενάγησή 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.  
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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. 

Όμως έφτασε η ώρα για τα ψώνια στο Ντουμπάι και 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. Θα επισκεφτούμε  το 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. (Η είσοδος 

περιλαμβάνεται). Αμέσως μετά ακολουθεί η επίσκεψη 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.  

Το βράδυ θα απολαύσουμε την πόλη του Ντουμπάι κάνοντας μια δίωρη κρουαζιέρα στο 

Dubai Creek, μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με πλούσιο μπουφέ φαγητό. Εκεί θα 

απολαύσετε το νυχτερινό  Ντουμπάι που είναι λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3η: Ντουμπάι ( Άμπου Ντάμπι με ΕΙΣΟΔΟ στο μουσείο του Λούβρου)   

Μετά το πρωινό μας 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 



 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ σαφάρι με jeep 4X4 – 6 ημ. 6 

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 στο 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 εξωτερικά 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 εντυπωσιακό μουσείο του Λούβρου, με 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ! Μέσα στο μουσείο θα έχουμε χρόνο να θαυμάσουμε το εκπληκτικό 

από αρχιτεκτονικής άποψης μουσείο και τα δεκάδες εκθέματα διαφόρων πολιτισμών που 

εκτίθενται μέσα σε αυτό. Επιστροφή στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. 

   

Ημέρα 4η: Ντουμπάι (Σαφάρι στην Έρημο με JEEP 4X4, βόλτα με καμήλες, καραβάνι 

στην έρημο, βεδουίνικο πάρτυ, σκι με σανίδα)  

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, έχουμε χρόνο ελεύθερο. 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. 
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Ημέρα 5η: Ντουμπάι 

Μέρα στη διάθεση σας στη παγκόσμια μητρόπολη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Με τη 

βοήθεια της συνοδού/ξεναγού μας μπορείτε να χαζέψετε στα εντυπωσιακά πολυκαταστήματα 

του Ντουμπάι και να κινηθείτε ανάμεσα στους μεγαλοπρεπείς ουρανοξύστες αξιοθαύμαστης 

αρχιτεκτονικής. Όλα στον υπερθετικό βαθμό. Το Ντουμπάι κάνει τα πάντα με ακραίο τρόπο, 

ξεχωρίζοντας για τον μοντέρνο σχεδιασμό του σε μια ιστορικά συντηρητική χώρα. Οι 

πανύψηλοι ουρανοξύστες, τα νησιά που τα σκιάζουν οι φοίνικες και οι παραλίες με τη 

χρυσαφένια άμμο σε συνδυασμό με την πολύβουη νυχτερινή ζωή, τα πολυτελή καταστήματα 

και το εστιατόρια παγκοσμίου κλάσης κάνουν αυτήν την πόλη άξια θαυμασμού και 

εξερεύνησης. 

 

Ημέρα 6η: Ντουμπάι – Αθήνα  

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την επιστροφή μας στην Αθήνα. Το ταξίδι στο 

Ντουμπάι έφτασε στο τέλος του και εμείς επιστρέφουμε χαρούμενοι με τις καλύτερες 

αναμνήσεις από το υπέροχο ταξίδι μας. . 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

1η μέρα Αθήνα – Ντουμπάι  17.05 23.40 

6η μέρα Ντουμπάι – Αθήνα 10.50 15.00 

 

 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 

 
Ταξίδι 

 

 
Αναχωρήσεις 
 

Ξενοδοχείο 
Διατροφή 

2κλ. 1κλ. Φόροι 
 

Παρατηρήσεις 

 
NTOYMΠΑΙ 

ΑΜΠΟΥ 
ΝΤΑΜΠΙ 

σαφάρι με  
jeep 4X4 

 
6 ημέρες 

 

22/4 
& 

10/6 

PARAMOUNT  
5* 
 

πρωινό 

845 +320 +420 

 
Περιλαμβάνο-
νται είσοδοι, 

κρουαζιέρα με 
δείπνο και 
σαφάρι με  
jeep 4X4 

 

Το γραφείο μας σας προσφέρει: 

➢ Απευθείας πτήσεις με Emirates  

➢ Επιλεγμένα ξενοδοχεία  5*με πρωινό μπουφέ καθημερινά: PARAMOUNT 5* ή παρόμοιο 

➢ Εκδρομές, μεταφορές, ελληνόφωνες ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 

➢ Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 

➢ Ολοήμερη ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι με επίσκεψη στο Dubai Mall & Dubai 

Marina & βόλτα με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του Creek, την Abra 

➢ Επίσκεψη με ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ στο Dubai Aquarium & Underwater Zoo 

➢ Επίσκεψη με ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ στoν 124ο όροφο του Burj Khalifa   

➢ Δίωρη βραδινή κρουαζιέρα με δείπνο στο Dubai Creek 

➢ Σαφάρι 4Χ4 με JEEP & ΔΕΙΠΝΟ barbeque και χορό της κοιλιάς  

➢ Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με ΕΙΣΟΔΟ στο μουσείο του Λούβρου 

➢ Επίσκεψη στις πιο παραδοσιακές αγορές, παζάρια χρυσού & μπαχαρικών, περιοχή Bastakyia,  

➢ Έμπειρο ελληνόφωνο τοπικό συνοδό/ ξεναγό 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες  



9                                                                    ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ σαφάρι με jeep 4X4 - 6 ημ. 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

× Δημοτικά τέλη ξενοδοχείων πληρωτέα απευθείας στα ξενοδοχεία (5€ για 5* ξενοδοχεία 

ανά δωμάτιο ανά βραδιά) 

× Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

• Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από την χώρα 

προορισμού. 

 

 

 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.roundtravel.gr καθώς και στα 

έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 

 

 

 

http://www.roundtravel.gr/

