
  

ΝΤΟΥΜΠΑI – ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ  

ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

 8 ΗΜΕΡΕΣ 

Αναχωρησεις καθε ΔΕΥΤΕΡΑ  &  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΟΛΟ ΤΟ 2022 ΚΑΙ 2023 
 
1η ΜΕΡΑ :  ΑΘΗΝΑ – ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ  (18:20-01:10) 
      Συγκέντρωση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και απογείωση για το ταξίδι στο μαγευτικό Ντουμπάι (Dubai). Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 

2η ΜΕΡΑ : ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ –  FERRARI -  ΝΤΟΥΜΠΑΙ   
     Πρωινό και περιηγηση στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο από τα 7 που αποτελούν τη χώρα. Θα 
επισκεφτούμε το 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 στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα, 
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 μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Άμπου 
Ντάμπι το Marina Mall όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Κατά το μεσημέρι αναχώρηση από το εμπορικό και θα καταλήξουμε για γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο 
εστιατόριο στο Yas Island. Στο Yas Island εκτός από την πίστα της Φόρμουλα 1 βρίσκεται και το μεγαλύτερο πάρκο της Ferrari με το γρηγορότερο τραινάκι στον κόσμο, 
καθώς και το μουσείο της Ferrari. 
     Αναχωρηση για το Ντουμπαι. Θα κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάϊεντ και στην διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε  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. Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο, διανυκτερευση 

3η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ – CITY TOUR - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΤΑΚΙΑ (BASTAKYΙA – ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΦΕ ΑΓΟΡΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ 
     Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο και μαγευτικό Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη του Ντουμπάι με την μοναδική αρχιτεκτονική. 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 και την αγορά των 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 ΦΟΙΝΙΚΑ. Το νησί Palm Island που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα. 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 απο το Ντουμπάι.  Η ώρα για τα ψώνια στο Ντουμπάι έφτασε, 
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. 

4η ΜΕΡΑ : ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4Χ4 – ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕΣ - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ- Sand Board Δωρεάν 
(Σκί με σανίδα στην έρημο) 
      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, διανυκτέρευση. 
5η ΜΕΡΑ :  ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΨΩΝΙΑ - DUBAI FRAME (Περιλαμβάνεται η είσοδος) 
     Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, έχουμε την ημέρα μας ελεύθερη για ψώνια. Για τα ψώνια στο Ντουμπάι σας προτείνουμε το Mall of Emirates, όπου μπορείτε 
να χαθείτε στο πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας. Εκεί μπορείτε επίσης να ζήσετε την εμπειρία του ski στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό κέντρο του 
κόσμου. Είσοδος στο Dubai frame, για τη μαγευτική θέα στο Ντουμπάι από το διάδρομο του Dubai Frame. Το Ντουμπάι εγκαινίασε την τελευταία ατραξιόν του, μια 
γιγάντια κορνίζα που πλαισιώνει τις δυο αντίθετες όψεις της πόλης. Τα ιστορικά της κτίρια και τα σύγχρονα κτίρια, το παλιό και το σύγχρονο Ντουμπάι. Μπορείτε επίσης 
να επισκεφτείτε το La Mer που άνοιξε πριν από δύο χρόνια και έχει γίνει ένα από τα hotspot του Ντουμπάι. Η περιοχή  βρίσκεται στην περιοχή της Τζουμέιρα. Είναι η 
περιοχή της παραλίας με τα πολλά καταστήματα, τα κομψά εστιατόρια και τις καφετέριες και τα πιο cool μπάνια! Υπάρχουν τόσα πολλά εστιατόρια που σίγουρα θα 
βρείτε κάτι στα γαστρονομικά γούστα σας. 

6η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - LA PERLE DRAGONE SHOW   
     Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. Προτείνουμε κολύμπι με δελφίνια, ειναι μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε και να βγείτε φωτογραφίες με 
τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά τα δελφίνια. Ρωτήστε μας πληροφορίες για την κράτηση σας. 
      La Perle Dragone Show : Το βράδυ προαιρετικα απολαυστε ένα μοναδικό Παγκόσμιο Υπερθέαμα, το La Perle Show. Το La Perle Show, είναι μία παράσταση του 
γνωστού καλλιτεχνικού διευθυντή Franco Dragone.   

7η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – DUBAI MALL - Βαρκάδα με θέα τα σιντριβάνια – 



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ (προαιρετικα) 
    Μετά το πρωινό μας, οσοι θελετε, επισκεψη στο ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα, οπου 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. Αμέσως μετά ακολουθεί ελευθερος χρονος στο Dubai Mall το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο. Φωτογραφηθείτε 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. Είσοδος στο Ενυδρείο 
και το Underwater Zoo. Βρίσκεστε ήδη στο Dubai Mall το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο και μπορείτε να απολαύσετε βαρκάδα με θέα τα σιντριβάνια. Η 
μοναδική εμπειρία θα σας συναρπάσει και δεν θα πρέπει να την χάσετε με τίποτα!   
    Το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στην Μαρίνα (DUBAI MARINA) μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό. Εκεί θα απολαύσετε το νυχτερινό  
Ντουμπάι που είναι λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Διανυκτέρευση.   

8η ΜΕΡΑ : ΑΜΠΟΥ  ΝΤΑΜΠΙ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ   (14:00-17:45) 
      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. 
 

TIMH KAT΄ ATOMO 
Al Khoory 4* ή 

 Grandeur AL BARSHA 4* 
or Similar 

Radisson Blu Dubai 
Canal View 5*   

or Similar 

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 800 1150 

ΠΑΙΔΙΚΟ (2-10ετων) 
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

650 1000 

      MONOΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 1150 1850 

        ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
⚫ Αεροπορικα εισιτηρια με την WizzAir με μια μικρη τσαντα 40x30x20cm 

⚫ Φοροι αεροδρομιων και επιναυλος καυσιμων 

⚫ 1 διανυκτερευση σε ξενοδοχειο 4* με πλουσιο πρωινο μπουφε   στο Αμπου Νταμπι 

⚫ 6 διανυκτερευσεις σε ξενοδοχεια 4* ή 5* επιλογη σας με πλουσιο πρωινο μπουφε στο Dubai 

⚫ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 

⚫ Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι 

⚫ Σαφάρι με JEEP 4χ4 στην ερημο 

⚫ Βεδουινικη Βραδια με φαγητο και διασκεδαση 

⚫ Βολτα με καμηλα 

⚫ Εισοδος στο Frame 

⚫ Τις πιο γνωστές παραδοσιακές αγορές, παζάρια , Bastakyia, Αγορά υφασμάτων 

⚫ Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR 

⚫ Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων μας 

⚫ 24ώρες χρήση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης. Είμαστε μαζί σας από την πρώτη ημέρα του ταξιδιού έως την τελευταία! 

⚫ Ειδικές Τιμές για τα αξιοθέατα και εκπτώσεις για τα Εμπορικά κέντρα  αποκλειστικά για εσάς 

⚫ Προτάσεις και κρατήσεις στα καλύτερα μπαρ & εστιατόρια 

        ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
⚫ Xειραποσκευη και βαλιτσα (μπορουν να προστεθουν με επιβαρυνση  απο 60 ευρω 

⚫ Δημοτικοί φόροι πληρωτεοι στο ξενοδοχειο περιπου €4 για 4* ξενοδοχεια και € 5 για 5* ξενοδοχεια ανα διανυκτερευση 

⚫ Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών, covid-19 (€ 20) 

⚫ Eίσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα 

⚫ Προαιρετικες δραστηριοτητες Burj Khalifa € 45, Aquarium € 35, Monorail € 15, Κρουαζιερα με Δειπνο € 40   

⚫ Κηπος των θαυματων € 25, Sky Views Dubai € 25 

⚫ Μουσειο του μελλοντος ( μονο με earlybooking και κατοπιν διαθεσιμοτητας) € 45 

⚫ Atlantis Water Park και ενυδρειο Lost Champers ενηλικες €90 και παιδια (3-7ετων) € 70, 

⚫ Burj Al Arab ξεναγηση απο butler €90 

⚫ Βολτα με λιμουζινα 1ωρα, ελαχιστη συμμετοχη 5 ατομα € 35 το ατομο 

       ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 

• Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με 
το ενημερωτικό σας 

• Οι προαιρετικές δραστηριοτητες πληρώνονται μόνο στο γραφείο κατά την εξόφληση σας 

• Κατοπιν αιτηματος σας η διαμονη μπορει να γινει σε εναλλακτικο ξενοδοχειο 4* η 5*. 

• Μπορειτε να ταξιδεψετε με Emirates (ενδεικτικα +€500)  ή Etihad Airlines (ενδεικτικα + €300)    

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ  WIZZ  AIR  :  ΑΘΗΝΑ-ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ    18:20 – 01:10  ΚΑΙ  ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ-ΑΘΗΝΑ    14:00 –17:45                                                          
       
       ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : 

1. HOTEL AL KHOORY       
2. HOTEL GRANDEUR AL BARSA  4*               
3. HOTEL RADISSON BLUE CANAL VIEW  5*     (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ DUBAI MALL)   

https://alkhooryhotels.com/atriumhotel/
https://grandeurhotel.com/
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

