
Μαλδίβες & Ντουμπάι με 1650€ / ανά άτομο

Λιμνοθάλασσες & Αμμόλοφοι

Διάρκεια 9 ημέρες

Αναχωρήσεις Καθημερινές αναχωρήσεις, MAI- ΟΚΤ

Αναχωρήσεις από Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Λάρνακα

Είδος ταξιδιού Ατομικά ταξίδια

1 μέρα: Πτήση για Μαλδίβες

Πτήση για Μαλδίβες μέσω σταθμού. Διανυκτέρευση εν πτήση.

2η μέρα: Άφιξη στις Μαλδίβες, υποδοχή από τον αντιπρόσωπο μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας.

Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο του Μάλε και υποδοχή από τον αντιπρόσωπο του ξενοδοχείου. Πρώτη ενημέρωση
και μεταφορά στο νησί-θέρετρο με ταχύπλοο ή υδροπλάνο ή με συνδυαστική μεταφορά με εσωτερική πτήση και
ταχύπλοο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και ακολουθεί διαδικασία τσεκ ιν με ποτό καλωσορίσματος. Μετά την
τακτοποίηση στη βίλα σας,  ενημερωθείτε για το καθημερινό πρόγραμμα προαιρετικών εκδρομών και
δραστηριοτήτων, που μπορείτε να κάνετε κατά τις μέρες παραμονής σας.

3η, 4η, 5η μέρα: Μαλδίβες

Διατροφή με βάση την κράτησή σας.
Ελεύθερες μέρες να απολαύσετε το μαγευτικό εξωτικό περιβάλλον των Μαλδιβών, με την κατάλευκη αμμουδιά
της ιδιωτικής παραλίας, τον εκπληκτικό κοραλλιογενή υποθαλάσσιο κόσμο που το περιβάλλει, τις υπηρεσίες
εστίασης και ψυχαγωγίας, των θαλάσσιων σπορ και του κέντρου σπα & αναζωογόνησης.

Προτεινόμενες δραστηριότητες:

Υποθαλάσσια παρατήρηση (snorkeling) στη ζεστή τιρκουάζ λιμνοθάλασσα του κοραλλιογενή ύφαλου περιμετρικά
του νησιού.

Επίσκεψη σε γειτονικά νησάκια (island-hopping) για γνωριμία με τοπική κουλτούρα, κολύμπι και snorkeling.
Κρουαζιέρες – ανατολής ή ηλιοβασιλέματος (sunriseor sunset cruise) ή για παρατήρηση/ κολύμπι δελφινιών,
σαλαχιών μάντα, φαλαινοκαρχαριών (dolphin or whaleshark cruise)

Καταδύσεις (scuba diving) – κορυφαία δραστηριότητα, ιδανική και για αρχάριους. Γνωρίστε τον απίθανο
υποθαλάσσιο πλούτο των Μαλδιβών

Θαλάσσια σπορ και αθλητικές δραστηριότητες – καγιάκ, τζετ σκι, σερφ, τέννις, γκολφ, πινκ πονκ κ.ά σας
περιμένουν για να περάσετε εκπληκτικά

Εκδρομή στην πρωτεύουσα Μάλε με ξενάγηση στα βασικότερα αξιοθέατα
Χαλαρωτικά μασάζ στο κέντρο ευεξίας συνεδρία γιόγκα και πιλάτες



Χαλαρωτικά μασάζ στο κέντρο ευεξίας, συνεδρία γιόγκα και πιλάτες
Ειδικές tailormade εμπειρίες ανάλογα με την ατόλη και το ξενοδοχείο που επιλέξατε,
όπως robinson crusoe experience, glass bottom boat, εστίαση σε υποθαλάσσιο
εστιατόριο, cinema under the stars κ.ά

6η μέρα: Μαλδίβες - Ντουμπάι

Ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βουτιά, πριν τη μεταφορά πίσω στο διεθνές αεροδρόμιο του Μάλε. Η
ακριβής ώρα αναχώρησης ορίζεται το προηγούμενο βράδυ σε συνεννόηση με το ξενοδοχείο και διαμορφώνεται
όσο το δυνατόν στον καταλληλότερο χρόνο βάση της προγραμματισμένης πτήσης. Προαιρετικά, εφόσον το
επιτρέπει ο χρόνος, περιήγηση στην πόλη του Μάλε για μια βόλτα στην κεντρικό παζάρι. (με καραβάκι από/ προς
το αεροδρόμιο του Μάλε).

Στο αεροδρόμιο διατίθενται υπηρεσίες φύλαξη αποσκευών ή εισόδου σε lounge με χώρους ξεκούρασης,  χρήση
Wi-Fi, πισίνας, αποδυτηρίων με ντους).

Κατόπιν, πτήση για το Ντουμπάι (απευθείας). Άφιξη στο αεροδρόμιο, παραλαβή αποσκευών και συνάντηση με
τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα για μία πρώτη γνωριμία με την
πόλη. Σας προτείνουμε επίσκεψη στο υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότημα Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να
απολαύσετε την όμορφη θέα στα κανάλια του και να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, πίνοντας το ποτό
σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και εστιατόρια. Αξίζει να περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό
παζάρι με παραδοσιακά αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα ναργιλέ ή Sisha, όπως είναι γνωστό.
Εναλλακτικά κάνετε μία απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι Downtown, όπου θα απολαύσετε το υπερθέαμα των
σιντριβανιών Dubai Fountains, μπροστά στον Burj Khalifa και θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα Dubai Mall
με το ενυδρείο του. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο πόλης.

7η - 8η μέρα: Ντουμπάι

Μέρες ελεύθερες για να περιπλανηθείτε στα καλύτερα σημεία της πόλης, να κάνετε κάποιες από τις τοπικές
δραστηριότητες και να επισκεφθείτε τα θεματικά πάρκα του Ντουμπάι.

Σας προτείνουμε:

Ξενάγηση του παλιού και νέου Ντουμπάι: Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο Ζαέντ με τους πανύψηλους
ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή πύργο Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, που είναι και το
ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και την παραδοσιακή συνοικία
Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε το παλιό φρούριο του Ντουμπάι, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο της
πόλης. Θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, την περιοχή Ντέιρα, διασχίζοντας το κανάλι
Ντουμπάι Κρικ με τις παραδοσιακές βάρκες.  Η περιοχή φημίζεται για τις σουκ ή αγορές των μπαχαρικών και του
χρυσού. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
φωτογραφήσουμε ένα από τα σύμβολα του Ντουμπάι, το περίφημο 7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ.

Σαφάρι 4x4 στην έρημο: Το απόγευμα παρέα με τον αρχηγό μας, μας περιμένει περιπέτεια στην Αραβική
έρημο. Μέσω μιας όμορφης διαδρομής θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη πόλη, με κατεύθυνση τα
σύνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό  χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου.
Συγκέντρωση με όλα τα άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, πριν το ξεκίνημα μιας διαφορετικής
δραστηριότητας, που θα σας κάνει να νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί στάση σε εκτροφείο
καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να δύει και να παίζει με τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία
για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε
βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς.
Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα με καμήλες, καθώς και σερφινγκ με ιστιοσανίδα
στην άμμο.



Θεματικά πάρκα, όπως το υδάτινο πάρκο Aquaventure του Atlantis the Palm, το Miracle Garden,
το Dubai Parks & Resorts για μοναδικό ξεφάντωμα σε κάποιο από τα θεματικά πάρκα της περιοχής όπως
η Legoland, to Motiongate, ή το Bolywood Park. Εναλλακτικά σας προτείνουμε επίσκεψη στο πάρκο
ΙΜG World of Adventures για μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης.

Πολυκαταστήματα, όπως το Dubai mall και το Mall of Emirates
Περιοχές για βόλτα/ παραλίες για μπάνιο, όπως το JBR, the Walk, Marina Dubai, η παραλία La Mer και πολλά
ακόμη. Ενημερωθείτε από τους ταξιδιωτικούς μας συμβούλους.

9η μέρα: Ντουμπάι, πτήση επιστροφής

Πρωινό και προετοιμασία για την αναχώρηση. Μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής από
Ντουμπάι για Ελλάδα (αυθημερόν).

Τιμές & Παροχές

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Περίοδος Διαμονής 01/MAI – 31/ΙΟΥΛ 01 – 31/ΑΥΓ 01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ

Superior πακέτο 1.650 € 1.790€ 1.740€

Deluxe πακέτο 1.745€ 1.895€ 1.850€
Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους
αεροδρομίων (περίπου 390€)

Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε οικονομικό ναύλο με την Emirates Airlines, από και προς Αθήνα.
Επιβάρυνση 150 € ανά άτομο για αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο (εσωτερική πτήση για
Αθήνα με την Aegean, βάση διαθεσιμότητας)

Ρωτήστε μας για δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία:

ΜΑΛΔΙΒΕΣ, 4 νύχτες

Superior πακέτο Kurumba Resort 5* Superior room Πρωινό Ταχύπλοο

Deluxe πακέτο Velassaru Resort 5* Deluxe bungalow Πρωινό Ταχύπλοο

ΝΤΟΥΜΠΑΙ, 3 νύχτες

Superior πακέτο Canopy by Hilton Dubai Al Seef
4* Standard room Πρωινό Πριβέ

Deluxe πακέτο Voco Dubai 5* Superior room Πρωινό Πριβέ

Σημειώσεις διαμονής:

Ημιδιατροφή: Πρωινό και ένα γεύμα
Πλήρη διατροφή: Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο
All Inclusive: Πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο και νερά, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά
Όλα τα ξενοδοχεία προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ παροχές για Νεόνυμφους ανάλογα το ξενοδοχείο (π.χ. Ρομαντικό
πρωινό ή δείπνο, αναβάθμιση δωματίου, κρασί και φρούτα στο δωμάτιο, έκπτωση στο σπα κ.λ.π.)



Διαθέτουμε πλήθος εναλλακτικών ξενοδοχείων στην κάθε κατηγορία και προορισμό
Τιμές για το luxury πακέτο ισχύει για κράτηση 60 ημέρες πριν την αναχώρηση
Διαθέτουμε πλήθος εναλλακτικών ξενοδοχείων στην κάθε κατηγορία
Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του δωματίου και του είδους διατροφής με την αντίστοιχη επιβάρυνση.
Ρωτήστε μας για τιμές

Υπάρχει η δυνατότητα λιγότερων ή περισσότερων διανυκτερεύσεων. Ρωτήστε μας για να σας ετοιμάσουμε την
αντίστοιχη προσφορά

Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικές προσφορές και πακέτα εκπτώσεων για κρατήσεις συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα πριν την αναχώρηση (κάποια 90ημέρες πριν, άλλα 60 ή 30 ημέρες). Πέραν αυτής την ημ/νίας θα
αλλάξει αντίστοιχα και η προσφορά του κάθε ξενοδοχείου

Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την
υποδείξετε κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (390 €)
Αποσκευή & χειραποσκευή
Διαμονή & διατροφή στα ξενοδοχεία
Πακέτο νεόνυμφων στα ξενοδοχεία με ειδική διακόσμηση και παροχές
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μάλε & Ντουμπάι
24ωρο τηλέφωνο ανάγκης
Ενημερωτικά έντυπα
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΦΠΑ

Δεν Περιλαμβάνονται:

Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Έξοδα προσωπικής φύσεως
Δημοτικό φόρο διαμονής στο Ντουμπάι

Σημειώσεις:

Τα  Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στις Μαλδίβες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα οικονομικά ναύλα από και προς Αθήνα. H όποια
διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες

Check in στο δωμάτιο: 14.00 & Check out από το δωμάτιο: 12.00
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε
περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking)

Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού
εισιτηρίουΣε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα συμβόλαια
και τους όρους της κάθε υπηρεσίας



Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των
νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το
δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής


