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Μαλδίβες – Ντουμπάι  

Επίγειος Παράδεισος  vs Απόλυτη χλιδή 

Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 
10 μέρες / 8 νύχτες 

 

 
 
1η μέρα Αθήνα – Μάλε  
Αναχώρηση από το Ελευθέριος Βενιζέλος και μέσω ενδιάμεσου σταθμού θα προσγειωθούμε στο νησάκι Μάλε. 
Ολονύκτια πτήση και άφιξη την επόμενη ημέρα.  
 

       2η μέρα Μαλδίβες  
Άφιξη στο Μάλε, υποδοχή από τον αντιπρόσωπό μας και ανάλογα το ξενοδοχείο που έχετε επιλέξει είτε με 
υδροπλάνο είτε με speedboat θα βρεθούμε στον επίγειο παράδεισο όπου θα περάσουμε τις επόμενες 6 μέρες.  
Χαλάρωση, ανεμελιά, κολύμπι, ηλιοθεραπεία, καλό φαγητό, κοκτέιλ, θαλάσσιες δραστηριότητες, SPA, μασάζ, 
είναι μερικές από τις λέξεις που θα επικρατήσουν σε αυτό το ταξίδι. Ξεχάστε το αυτοκίνητο, τους ήχους της 
πόλης, τα κορναρίσματα, όλα αυτά είναι ξένες λέξεις. Στις Μαλδίβες κάθε νησί είναι ένας τροπικός παράδεισος 
και αποτελεί θέρετρο. Υπάρχουν πάνω από 100 τροπικά νησιά για να διαλέξετε το ιδανικό για εσάς. 
 Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στο δωμάτιο. 
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να διαπιστώσουμε ότι οι παραδεισένιες παραλίες που βλέπουμε στις 
φωτογραφίες, δεν είναι photoshop αλλά η πραγματικότητα η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα στην κυριολεξία από 
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το δωμάτιο μας όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε στα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, συντροφιά με τα 
ψάρια.  
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει γεύμα και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  

       Διανυκτέρευση.  
 

 
 

 
3η μέρα Μαλδίβες - (Snorkeling) 
Πλούσιο πρωινό μας περιμένει στους περίφημους μπουφέδες του εστιατορίου. 
Χαλαρώστε στην ξαπλώστρα σας και κολυμπήστε στα τυρκουάζ νερά του Ινδικού Ωκεανού. 
Για την σημερινή μέρα προτείνουμε να νοικιάσετε καταδυτικό εξοπλισμό και να ανακαλύψετε τον υπέροχο βυθό 
με τα πολύχρωμα ψάρια αλλά και τα κοράλλια. 
Μοναδική εμπειρία που σίγουρα θα την θυμάστε για 
πάντα.  
Οι καταδύσεις στις Μαλδίβες είναι ίσως η πιο 
διαδεδομένη δραστηριότητα των επισκεπτών, λόγω του 
ελκυστικού βυθού και τις πλούσιας θαλάσσιας ζωής 
Πάνω από δύο χιλιάδες είδη ψαριών, αμέτρητα 
κοράλλια, σαλάχια, θαλάσσιες χελώνες και άλλα 
υποβρύχια πλάσματα κατοικούν στα νερά των 
Μαλδιβών. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας δύτης 
για να απολαύσετε τον βυθό στις Μαλδίβες. 
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει γεύμα και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Διανυκτέρευση.    

 
 
 

4η μέρα Μαλδίβες – (Παρατήρηση δελφινιών) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας.  
Άλλη μία μέρα στον παράδεισο…!!! Περπατήστε το νησί που μένετε, άλλωστε κάθε νησάκι είναι και ένα 
ξενοδοχείο.  
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Δεν γίνεται να ταξιδέψετε στον Ινδικό Ωκεανό και να μην δείτε 
από κοντά δελφίνια. Προτείνουμε να κλείσετε θέση σε ένα από 
τα σκάφη του resort και να βγείτε στα ανοιχτά του ωκεανού 
όπου θα ξεκινήσει η παρατήρηση των δελφινιών. Οι έμπειροι 
χειριστές ξέρουν που θα κινηθούν και πως θα προσεγγίσουν τα 
δελφίνια χτυπώντας παλαμάκια αλλά και σφυρίζοντας έτσι 
ώστε να ζήσετε μία όμορφη εμπειρία. Τα κινητά σας 
φορτισμένα λοιπόν και ετοιμαστείτε για τις πιο όμορφες 
φωτογραφίες και βίντεο του ταξιδιού σας βλέποντας τα 
δελφίνια να παίζουν με τα κύματα.   
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει γεύμα και δείπνο 
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Διανυκτέρευση.    

 
 
 
 
5η μέρα Μαλδίβες – (Θεραπείες SPA) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας.  
Προγραμματίστε και κλείστε μία ή και 
περισσότερες θεραπείες SPA μέσα από την μεγάλη 
ποικιλία που διαθέτουν τα resorts. Σίγουρα θα την 
απολαύσετε και θα νιώσετε πιο όμορφα και 
ξεκούραστα.  
Το βράδυ χαλαρώστε στην παραλία με το άλλο σας 
μισό και δείτε τον έναστρο ουρανό να λάμπει από 
πάνω σας.  
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει 
γεύμα και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  

       Διανυκτέρευση.  
 
 

6η μέρα Μαλδίβες – (Θαλάσσια σπορ στην παραλία) 
 
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο.  
Αφεθείτε στις χρυσαφένιες αμουδιές και στα 
γαλαζοπράσινα νερά. Χαλαρώστε σε μία αιώρα κάτω 
από τους   φοίνικες. Τα περισσότερα θέρετρα 
διαθέτουν εξοπλισμό για θαλάσσια σπορ όπως σκι, 
μπανάνα κ.λπ. Μπορείτε ακόμα να νοικιάσετε ένα jet 
ski και να δαμάσετε την θάλασσα.  
Ανάλογα με την διατροφή που έχετε επιλέξει γεύμα 
και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Διανυκτέρευση.  
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7η μέρα Μαλδίβες – Ντουμπάι 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας.  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για το 
μαγευτικό Ντουμπάι. Ο απόλυτος συνδυασμός ταξιδιού για 
να ανακαλύψετε τον παράδεισο στις Μαλδίβες και να ζήσετε 
την χλιδή που προσφέρει το Ντουμπάι.  
Άφιξη στο Ντουμπάι, υποδοχή από τον αντιπρόσωπό μας και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο.  
Ανάλογα την πτήση μας, χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Επισκεφτείτε την Madinat Jumeira για 
να περπατήσετε και να απολαύσετε ένα κοκτέιλ με φόντο το 
κτήριο σύμβολο του Ντουμπάι, το διάσημο Burj Al Arab.  
Διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 
 
8η μέρα Ντουμπάι – Ολοήμερη ξενάγηση πόλεως – Παραδοσιακή αγορά Μπαστακία (BASTAKYΙA –  Μουσείο 
καφέ – Αγορά Υφασμάτων ΚΑΦΕ– Παραδοσιακό καφέ και χουρμάδες – Επίσκεψη στο Βurj Khalifa 124, 
125ο (όροφος) – Αquarium (τα εισιτήρια δεν περιλαμβάνονται) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο.  
Για την σημερινή μέρα προτείνουμε μία ολοήμερη ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 
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 χιλιάδες 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. 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 
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(65χλμ/ώρα), να ανεβείτε στα παρατηρητήρια 124-125 και να θαυμάσετε την ομορφότερη θέα του περσικού 
κόλπου και των Αραβικών Εμιράτων (Η είσοδος περιλαμβάνεται).  
 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Διανυκτέρευση.  
 
9η μέρα Ντουμπάι – (Jeep Safari 4x4 στην έρημο) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Μπορείτε να επισκεφθείτε το Dubai Mall το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του κόσμου για να κάνετε τις αγορές 
σας.  
Δεν γίνεται όμως να βρεθείς στο Ντουμπάι και να μην ζήσεις την απόλυτη περιπέτεια στην έρημο με Jeep 4x4.  
Νωρίς το μεσημέρι τα jeep θα μας περιμένουν έξω από το ξενοδοχείο. Επιβίβαση και φύγαμε για την έρημο. 
Μετά από παιχνίδια 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. 
 
 
 

 
 
10η μέρα Ντουμπάι – Αθήνα  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Μετά από ένα πανέμορφο ταξίδι ετοιμαζόμαστε να επιστρέψουμε στην Αθήνα 
γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις, μοναδικές εμπειρίες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου με απ’ ευθείας πτήση θα 
προσγειωθούμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος.  
 
 
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ EMIRATES  
EK 210  ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ  18:05 - 23:35     
EK 656 ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΜΑΛΕ     02:30 - 07:40   
EK 659 ΜΑΛΕ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ     11:15 - 14:15   
EK 103 ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΘΗΝΑ  16:20 - 20:25   
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
PARADISE ISLAND RESORT 5*  
RADISSON BLU DUBAI CANAL VIEW 5* 
Κόστος κατ’ άτομο σε: 1.850€ 
 
Περιλαμβάνονται  
 
•             Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με την Emirates  
•             Φόροι ξενοδοχείου  
•             Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε Beach Villa στο ξενοδοχείο Paradise Island Resort 5*  
•             Τρεις (3) διανυκτερεύσεις Standard δωμάτιο στο ξενοδοχείο Radisson Blu Canal View 5*  
•             Ημιδιατροφή καθημερινά στις Μαλδίβες 
•             Πρωινό καθημερινά στο Ντουμπάι 
•             Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο στις Μαλδίβες με Speedboat 
•             Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι 
•             Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
•             Ατομική ιατροφαρμακευτική κάλυψη και για Covid 19 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται  
 
•             Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων βάσει σημερινών δεδομένων 445€ το άτομο 
•             Προσωπικά έξοδα 
•             Ποτά / αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων δείπνων  
•             Φιλοδωρήματα / αχθοφορικά 
•             PCR Test (εφόσον χρειαστεί) 
•             Ότι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 
 
Εκδρομές στο Ντουμπάι 
 
 Ολοήμερη ξενάγηση πόλεως – Παραδοσιακή αγορά Μπαστακία (BASTAKYΙA –  Μουσείο καφέ – Αγορά 

Υφασμάτων ΚΑΦΕ– Παραδοσιακό καφέ και χουρμάδες – Επίσκεψη στο Βurj Khalifa 124, 125ο (όροφος) 
– Αquarium (τα εισιτήρια δεν περιλαμβάνονται): το άτομο  

 
 Jeep Safari 4x4 στην έρημο με BBQ δείπνο: το άτομο  

 
 
 
SUN SIYAM OLHUVELI 4* 
RADISSON BLU DUBAI CANAL VIEW 5* 
Κόστος κατ’ άτομο σε: 1.860€ 
 
Περιλαμβάνονται  
•             Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με την Emirates  
•             Φόροι ξενοδοχείου  
•             Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε Deluxe δωμάτιο στο ξενοδοχείο Sun Siyam Olhuveli 4*  
•             Τρεις (3) διανυκτερεύσεις Standard δωμάτιο στο ξενοδοχείο Radisson Blu Canal View 5*  
•             Πλήρης διατροφή καθημερινά στις Μαλδίβες 

https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-canal?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:mea+h:AEDXBCNL
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-canal?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:mea+h:AEDXBCNL
https://www.sunsiyam.com/sun-siyam-olhuveli/
https://www.sunsiyam.com/sun-siyam-olhuveli/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-canal?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:mea+h:AEDXBCNL
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-canal?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:mea+h:AEDXBCNL
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       •              ΔΩΡΟ η κρουαζιέρα Lucky Dolphin Cruise 
•             Πρωινό καθημερινά στο Ντουμπάι 
•             Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο στις Μαλδίβες με Speedboat 
•             Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι 
•             Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
•             Ατομική ιατροφαρμακευτική κάλυψη και για Covid 19 
 
Δεν περιλαμβάνονται  
•             Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων βάσει σημερινών δεδομένων 445€ το άτομο 
•             Προσωπικά έξοδα 
•             Ποτά / αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων δείπνων  
•             Φιλοδωρήματα / αχθοφορικά 
•             PCR Test (εφόσον χρειαστεί) 
•             Ότι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Οι τιμές περιλαμβάνουν 15% έκπτωση στην τιμή του δωματίου του ξενοδοχείου Sun Siyam 
Olhuveli και ΔΩΡΟ η κρουαζιέρα Lucky Dolphin Cruise για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 30/06.   
 
 
 
Εκδρομές στο Ντουμπάι 
 
 Ολοήμερη ξενάγηση πόλεως – Παραδοσιακή αγορά Μπαστακία (BASTAKYΙA –  Μουσείο καφέ – Αγορά 

Υφασμάτων ΚΑΦΕ– Παραδοσιακό καφέ και χουρμάδες – Επίσκεψη στο Βurj Khalifa 124, 125ο (όροφος) 
– Αquarium (τα εισιτήρια δεν περιλαμβάνονται): το άτομο  

 
 Jeep Safari 4x4 στην έρημο με BBQ δείπνο: το άτομο  

 
Σημειώσεις 
 Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. 

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ναύλου την στιγμή της κράτησης, θα υπάρχει 
σχετική επιβάρυνση στον αμέσως επόμενο διαθέσιμο.   

 Τα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά και μπορούμε να κάνουμε αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο ξενοδοχείο της 
αρεσκείας σας  

 Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετική φορά 
 
Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
 Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την είσοδο 

σας στην χώρα 


