
 

Ντουμπάι απευθείας από Ηράκλειο 

8 ΗΜΕΡΕΣ Κάθε Τετάρτη όλο το καλοκαίρι 

 

1η ΗΜΕΡΑ: Ηράκλειο - Ντουμπάι 

Απογείωση για το ταξίδι  στο μαγευτικό Ντουμπάι με πτήση από Ηράκλειο προς 

Ντουμπάι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθεριο για μια πρώτη 

γνωριμία με την "Πόλη με το Άγγιγμα του Μύδα". Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΙ – CITY TOUR - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΤΑΚΙΑ 

(BASTAKYΙA – ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΦΕ - ΑΓΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕ 

ΚΑΙ ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ - ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – ΑQUARIUM (τα εισιτήρια 

περιλαμβάνονται σε ορισμένα προγράμματα. Δείτε στον τιμοκατάλογο) 

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.   

 

 

3η ΗΜΕΡΑ: Προαιρετικά - ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4Χ4 – ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΙ 
ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ- Sand Board Δωρεάν (Σκι με σανίδα στην έρημο). 
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, έχουμε χρόνο ελεύθερο. Νωρίς το μεσημέρι 

σας προτείνουμε 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. 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – προαιρετικά Αμπου Ντάμπι 
Σας προτείνουμε μια εκδρομή στην πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου 

Ντάμπι. Πρώτη μας στάση θα είναι στο εντυπωσιακό μουσείο του Λούβρου, που 

εγκαινιάστηκε το 2017 και στο οποίο σας κάνουμε δώρο το εισιτήριο εισόδου. Όσοι 

δεν επιθυμούν να επισκεφθούν το μουσείο, μπορούν να επισκεφθούν προαιρετικά 

την πίστα της Φεράρι - το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Φεράρι στον κόσμο (έξοδα 

ατομικά). Ακολουθεί η τοπική αγορά χουρμάδων, όπου θα δούμε και θα 

δοκιμάσουμε τις περίπου 126 ποικιλίες που παράγονται στην περιοχή. Μπαίνοντας 

στο κέντρο της πόλης θα δούμε την κοσμοπολίτικη παραλία Μπλου Γουότερς. 

Έπειτα, κατευθυνόμαστε προς το Emirates Palace (ένα ξενοδοχείο-παλάτι με αραβική 

αρχιτεκτονική) και το White Palace (τη νέα κατοικία της βασιλικής οικογενείας), τα 



οποία θα θαυμάσουμε από την Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι (μπορείτε προαιρετικά να 

επισκεφθείτε το Emirates Palace - αφού δοκιμάσετε έναν μοναδικό καπουτσίνο με 

φύλλα χρυσού και να θαυμάσετε τους κεντρικούς χώρους, την καφετέρια και τους 

κήπους των ανακτόρων). Στάση για φαγητό και επίσκεψη στο μεγαλύτερο τζαμί των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το όγδοο μεγαλύτερο στον κόσμο, αφιερωμένο 

στον πολυαγαπημένο τους Σεΐχη Ζάιντ (ήταν ο πρώτος πρόεδρος της χώρας και είναι 

θαμμένος στην αριστερή του πλευρά). Ένας τέλειος συνδυασμός αραβικής και 

μαυριτανικής αρχιτεκτονικής, καταφέρνει να εντυπωσιάσει από μακριά με το 

μέγεθός του, με το ολόλευκο μάρμαρο και τα σχέδια από πολύχρωμες πέτρες, με το 

μεγαλύτερο χαλί του κόσμου έκτασης 5.627 μέτρων και τους πολυέλαιους του από 

τόνους κρυστάλλων Σβαρόφσκι. Επιστροφή στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. 

 

 

 

 

 

5η ΗΜΕΡΑ: Ντουμπάι, προαιρετικά ΝΤΟΥΜΠΑΙ MIRACLE GARDEN & GLOBAL VILLAGE - 
LA PERLE DRAGONE SHOW (προαιρετικά) 
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, μπορούμε προαιρετικά να επισκεφθούμε το 

μοναδικό και υπέροχο Dubai Miracle Garden. Οι κήποι των θαυμάτων 

περιλαμβάνουν πάνω από 45 εκατομμύρια ανθισμένα λουλούδια. Τα λουλούδια 

είναι σε μοναδικές κατασκευές, σχήματα και χρώματα από 45 διαφορετικές 

ποικιλίες. Όλα αυτά άλλα και πολλά περισσότερα μπορείτε να τα απολαύσετε κάτω 

από τους 5 τεράστιους θόλους με τα χιλιάδες κρεμαστά καλάθια λουλουδιών. 

Παράλληλα θα απολαμβάνετε ένα κοκτέιλ φρούτων, έναν καφέ ή ένα σνακ. Θα 

αφεθείτε σε αυτό το εκπληκτικό περιβάλλον και θα χαλαρώσετε. Στη συνέχεια, θα 

μεταβούμε στο Global Village, το οποίο έχει πλέον μια μόνιμη κατοικία 

στην Emirates Road στην Έξοδο 37. Ανοίγει κάθε χρόνο, από τον Οκτώβριο έως τον 

Μάρτιο. Το Global Village είναι ένα project αμέτρητων αγορών και ψυχαγωγίας 

σε ένα υπαίθριο θεματικό πάρκο, μοναδικό στον κόσμο. Θα έχετε την ευκαιρία 

να δοκιμάσετε φαγητό και γεύσεις από όλο τον κόσμο. Τέλος, μπορείτε να 

αγοράσετε προϊόντα και διάφορα άλλα από τα συναρπαστικά περίπτερα από 

το Μαρόκο, την Ιταλία, την Κίνα, τη Μαλαισία και άλλες χώρες. La Perle 

Dragone Show Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 

προτείνουμε ένα μοναδικό Παγκόσμιο Υπερθέαμα, το La Perle Show. Το La Perle 

Show, είναι μία παράσταση του γνωστού καλλιτεχνικού διευθυντή Franco Dragone. 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να περπατήσετε και να εξερευνήσετε κάθε μία από τις 

τρεις θεματικές περιοχές - Ευκαιρία, (opportunity) Κινητικότητα (mobility) και 

Βιωσιμότητα (sustainability). Στη συνέχεια, απολαύστε ένα διάλειμμα για φαγητό 



και εξερευνήστε το μεγαλύτερο γαστρονομικό σόου στον κόσμο, το οποίο 

προσφέρει 200 επιλογές για φαγητό με κουζίνες από όλο τον κόσμο. Τέλος, 

επισκεφθείτε το World’s Greatest Immersion - Al Wasl Plaza, το οποίο βρίσκεται 

στην καρδιά της Expo. Απολαύστε απίστευτες παραστάσεις και παραστάσεις 

θαυμάζοντας την ομορφιά του θόλου, που είναι η μεγαλύτερη επιφάνεια 

προβολής 360 μοιρών στον κόσμο. 

6η ΗΜΕΡΑ: - ΝΤΟΥΜΠΑΪ – Ελεύθερη μέρα 
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, η ημέρα είναι ελεύθερη. Σε όσους αρέσει η 

παράδοση συνηστούμε μια βόλτα στο παραδοσιακό αραβικό χωριό Bastakya Village, 

όπου το μεσημέρι μπορείτε να απολαύσετε παραδοσιακές Αραβικές νοστιμιές. Όσοι 

από εσας λατρεύουν τα Malls, είστε στον παράδεισο των αγορών! Το City Centre Mall 

(το πιο οικονομικό), το Emirates Mall (με το χιονοδρομικό) το Dubai Mall (με τα 1700 

καταστήματα και την πίστα πάγου), το Ibin Batuta Mall (πήρε το όνομα του από τον 

ομόνημο Θαλασσοπόρο και έχει 7 τεράστια τμήματα από 7 χώρες της Ασίας). 

Διανυκτέρευση. 7 

 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για τα τελευταία σας ψώνια. Διαλέξτε μια από τις πολλές 

προτάσεις κολύμπι με δελφίνια, Αερόστατο, πτήση με ελικόπτερο, Xline ακόμα και 

μια γνωριμία με τους πιγκουίνους είναι πολύ καλή ιδέα!!! Το βράδυ σας προτείνουμε 

μια ρομαντική κρουαζιέρα στο Creek του Ντουμπάι με θέα τους Ουρανοξύστες της 

πόλης. Διανυκτέρευση. 

8η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΙ - Αναχώρηση ξημερώματα για το Ηράκλειο 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο Ντουμπάι για το αεροδρόμιο και απευθείας 

πτήση επιστροφής στο Ηράκλειο. Το ταξίδι στο Ντουμπάι έφτασε στο τέλος του και 

εμείς επιστρέφουμε χαρούμενοι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το υπέροχο ταξίδι 

μας.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο - Αμπου Ντάμπι - Ηράκλειο με 

χειραποσκευή 

• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο ΑΜΠΟΥ ΝΤΆΜΠΙ - ΝΤΟΥΜΠΆΙ - 

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ (1ώρα και 10 λεπτά διασχίζοντας την υπέροχη έρημο). 

Το αεροσκάφος προσγειώνεται στο Αμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των 

Εμιράτων και με πούλμαν μεταφέρεστε στο Ντουμπάι διασχίζοντας την 

υπέροχη έρημο για 1 ώρα και 15'. 

• Διαμονή για 7 διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξεν/χείο Donatello 5* or 

similar 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

• Μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο 

• Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι με Ελληνίδα ξεναγό 

• Ενημερωτικά έντυπα 

• Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

• Ιδιωτική ασφάλιση Interamerican με καλύψεις και έναντι covid 



Δεν Περιλαμβάνονται 

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων & φιλοδωρήματα 370 € Δημοτικά Τέλη 

Ξενοδοχείου : περίπου 3€ για 3* , 4€ για 4* & 5€ για 5* κατηγορία ξενοδοχείου ανά 

δωμάτιο ανά βραδιά πληρωτέα απευθείας στα ξενοδοχεία Προσωπικά έξοδα Ότι 

αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Τιμή ανά άτομο 630€ 

Σημειώσεις 
• Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 

• Βίζα για τους κατόχους ξένου (οχι Ελληνικού) διαβατηρίου. 

• Ζητήστε μας  να οργανώσουμε το πρόγραμμα που εσείς επιθυμείτε για εσάς 

και την παρέα σας. 

• Η σειρά των εκδρομών μπορεί να αλλάξει, χωρίς να παραλειφθεί τίποτε από 

τα περιλαμβανόμενα. 

• Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα προυποθέτει την αποδοχή των ‘ορων 

συμμετοχής που υπάρχουν στο site μας. 

 


