
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την «Πόλη του Χρυσού», το Ντου-
μπάι. Άφιξη στο Ντουμπάι, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δια-
νυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Το σημερινό μας πρόγραμμα επικεντρώνεται στη γνωριμία μας με την πόλη. 
Η ξενάγησή μας ξεκινά από την Τζουμέιρα, όπου θα επισκεφτούμε το Μεγάλο 
Τζαμί. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό τέμενος με δυνατότητα στέγασης 1.200 
πιστών, ο δε μιναρές των 70 μέτρων είναι ο υψηλότερος στο Ντουμπάι. Ακο-
λουθώντας την παραλιακή λεωφόρο με τις κομψές και ακριβές βίλες θα κά-
νουμε μια στάση στην παραλία της Τζουμέιρα, προκειμένου να θαυμάσουμε και 
να φωτογραφίσουμε το πολυτελέστερο ξενοδοχείο του κόσμου, το Μπουρτζ 
αλ Άραμπ (Burj al Arab). Χτισμένο σε ένα τεχνητό νησί, σε απόσταση περίπου 
300 μέτρων από την ακτή, μοιάζει σαν πανί ιστιοπλοϊκού, ενώ το επίσης πο-
λυτελές ξενοδοχείο Jumeirah Beach στην ακτή αποτελεί το σκαρί του πλοίου. 
Συνεχίζουμε για την πολιτεία «Mαντίνα Τζουμέιρα», μία τεχνητή παλιά αραβική 
πόλη, που θα σας εντυπωσιάσει. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Νησί Φοίνικα 
(Palm Island), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να φωτογραφίσουμε 
το μοναδικό ξενοδοχείο - θεματικό πάρκο και σημαντικό αξιοθέατο της πόλης, 
το «Ατλαντίς». Ακολουθώντας τη λεωφόρο Sheikh Zayed, θα κατευθυνθούμε 
στο «μικρό Μανχάταν», μια περιοχή με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, μεταξύ 
των οποίων ξεχωρίζουν το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (World Trade Center), τα 
Emirates Towers και το ύψους 804 μέτρων Burj Dubai, το ψηλότερο κτίριο του 
κόσμου! Μέσω της λεωφόρου Zabeel θα περάσουμε από τα παλάτια του σεΐχη 
Μοχάμεντ και του σεΐχη Ρασίντ, απ’ όπου θα πάρουμε μια μικρή γεύση του πλού-
του και της χλιδής των εμίρηδων. Επόμενος σταθμός μας για φωτογραφίες, το 
Dubai Creek, το μήκους 14 χιλιομέτρων ποτάμι. Ο δρόμος μας οδηγεί στο πα-
ρελθόν και στην Bastakiya, μία από τις παλαιότερες περιοχές στο Ντουμπάι, ενώ 

η επίσκεψη στο Μουσείο του Ντουμπάι, το οποίο στεγάζεται στο οχυρό Al Fahidi, 
θα μας δώσει μια σαφή εικόνα για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των ντόπιων επί 
σειρά αιώνων, πριν από την τεράστια ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών. Δια-
σχίζοντας το souk των υφασμάτων θα επιβιβαστούμε σε άμπρες (παραδοσιακά 
θαλάσσια ταξί), για να διασχίσουμε το ποτάμι. Φτάνοντας στην ακτή, μας περιμέ-
νουν το souk των μπαχαρικών και το souk του χρυσού - μια θαυμάσια ευκαιρία 
για ψώνια σε ένα περιβάλλον, όπου τα χρώματα και τα αρώματα της Ανατολής 
πραγματικά σε συνεπαίρνουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΆΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 
Κατά τη σημερινή ημέρα προτείνουμε προαιρετικά εκδρομή στο γειτονικό Άμπου 
Ντάμπι, το μεγαλύτερο από τα επτά εμιράτα, και πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Χτισμένο πάνω σε ένα νησί, συχνά ανα-
φέρεται ως το «Μανχάταν της Μέσης Ανατολής». Πρόκειται για μία από τις πιο 
μοντέρνες πόλεις του κόσμου, με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξε-
νοδοχεία, παλάτια και φαρδιές λεωφόρους. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται φυσικά 
στον μεγάλο πλούτο του εμιράτου από τα κοιτάσματα πετρελαίου. Άφιξη και ξε-
νάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφτούμε το φαντασμα-
γορικό Sheikh Zayed Mosque, το μεγαλύτερο, περίτεχνο και εντυπωσιακότερο 
τζαμί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το έκτο κατά σειρά μεγαλύτερο 
του κόσμου. Στη συνέχεια θα δούμε το Emirates Palace, ένα ξενοδοχείο - παλάτι 
με αραβική αρχιτεκτονική, την παλιά κατοικία του σεΐχη, το παλαιότερο κτίριο 
στο Άμπου Ντάμπι, στο οποίο στεγάζεται το μουσείο, αλλά και το Πολιτιστικό 
Χωριό, όπου αναπαρίστανται ο τρόπος ζωής και οι παραδόσεις των Βεδουίνων 
και των άλλων φυλών της ερήμου. Θα ακολουθήσει βόλτα στην κομψή παραλι-
ακή λεωφόρο Κορνίς και επίσκεψη στο προάστιο Ρας Αλ Αχτάρ, όπου θα δούμε 
το Προεδρικό Ανάκτορο. Μετά την ξενάγησή μας ακολουθεί γεύμα σε παραδο-
σιακό εστιατόριο και αναχώρηση για το Ντουμπάι, όπου φτάνουμε αργά το από-
γευμα. Κατά τη διαδρομή της επιστροφής θα περάσουμε από το Yas Island, στο 
οποίο έχει δημιουργηθεί το πρώτο παγκοσμίως θεματικό πάρκο της Ferrari. Εκεί 
θα έχουμε χρόνο για φωτογραφίες (δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο). 

από

390€  
με 2 γεύματα

Ντουμπάι
4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις



Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να δειπνήσετε εν πλω σε κάποιο από τα παραδοσιακά σκάφη που κάνουν κρου-
αζιέρες στο Dubai Creek.

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕ 4X4)
Σήμερα είναι προγραμματισμένη μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, το σαφά-
ρι με jeep 4X4 στην έρημο. Αφήνοντας το Ντουμπάι και την ασφαλτοστρωμένη 
εθνική οδό, κατευθυνόμαστε προς την έρημο. Ύστερα από μια σύντομη στάση 
στον σταθμό συγκέντρωσης της αποστολής και έναν γρήγορο έλεγχο των οχη-
μάτων, ξεκινά η πραγματική διασκέδαση. Ως άλλα τρενάκια σε λούνα παρκ, τα 
jeep κινούνται στους χρυσούς αμμόλοφους με κατεύθυνση τον υψηλότερο από 
αυτούς, όπου θα σταματήσουμε για να απολαύσουμε τη μεγαλοπρέπεια της ερή-
μου και το ηλιοβασίλεμα. Καταλήγουμε στο Desert Camp, έναν ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε από κοντά τον τρόπο 
με τον οποίο ζούσαν οι Βεδουίνοι, πριν τον εκμοντερνισμό και την τουριστική 
ανάπτυξη του Ντουμπάι τις τελευταίες δεκαετίες. Στον καταυλισμό μας περιμένει 
δείπνο με αραβικά εδέσματα κάτω από τον έναστρο ουρανό. Παράλληλα, θα μας 
δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε βόλτα με καμήλες, να ενδυθούμε τις παραδοσιακές 
φορεσιές των Βεδουίνων, να καπνίσουμε shisha, αλλά και να κάνουμε henna 
tattoo. Και ενώ το δείπνο εξελίσσεται, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν χορεύτριες 
belly dancing, όπου, πέρα από το να σαγηνεύσουν το κοινό με τα εντυπωσιακά 
λικνίσματά τους, δεν θα διστάσουν να μας μυήσουν στα μυστικά της αραβικής 
μουσικής και της τέχνης τους. Αργά το βράδυ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Όσοι επιθυμείτε να συνεχίσετε τη βραδινή σας διασκέδαση, μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε το Vu’s Bar στο Emirates Towers, το διάσημο Buddha Bar, και το 
Bar 44 στο Gosvernor House. Διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
•  Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης (Emirates).
•  Ξενοδοχείο επιλογής σας  με πρωινό καθημερινά.
•  1 γεύμα μετά το τέλος της ξενάγησης πόλης.
•   1 δείπνο Barbeque στην έρημο με χορευτικό σόου (στο σαφάρι).
•  Περιηγήσεις, ξεναγήσεις με τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό  (θα σας περιμένει 

στο Ντουμπάι).
•   Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
•  Φόροι αεροδρομίων & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται 

υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήματος, απώ-
λειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 
δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξο-
δα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή 
στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 
ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής 
κ.ά.).  320€

•  Aχθοφορικά και φιλοδωρήματα
•  Προαιρετικά για όσους θέλουν ελληνόφωνο ξεναγό για την ξενάγηση πόλης 

+ 60€ το άτομο

•  Τα διαβατήρια πρέπει να έχουν τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομη-
νία εισόδου στο Ντουμπάι

•  Για ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης + 60€ το άτομο
•  Οι τιμές ισχύουν 11/05-30/09 για τις υπόλοιπες περιόδους υπάρχει επι-

βάρυνση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (4 ημέρες)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΑΤΟΜΟ  
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  
MONΟΚΛΙNOY

Επιπλέον νύχτα  
άτομο σε δίκλινο

Επιπλέον νύχτα  
σε μονόκλινο

Holiday Inn Downtown 4* 390€ 95€ 30€ 59€ 

Novotel Deira  4* 435€ 140€ 46€ 92€

Μovenpick Bur 5* 505€ 170€ 57€ 114€

Conrad 5* 535€ 235€ 80€ 160€

 Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων. Οι τιμές ισχύουν 11.05-30.09 για τις υπόλοιπες περιόδους υπάρχει επιβάρυνση

Ζητήστε μας τα αεροπορικά σας εισιτήρια με αναχώρηση από Λάρνακα σε προνομιακές τιμές
Σε περίπτωση διαμονής στην Αθήνα λόγω ανταποκρίσεων των πτήσεων ζητήστε μας το  VERSUS Stopover Athens 


