
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 



 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Το ''Μανχάταν της Μέσης Ανατολής'' 
 

Το Ντουμπάι είναι ένα από τα επτά εμιράτα και θεωρείται η μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα νησί. Πρόκειται για μια από τις πιο 
μοντέρνες πόλεις του κόσμου, με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξενοδοχεία, παλάτια και 
φαρδιές λεωφόρους. 
 

Άμπου Ντάμπι 
 

Το μεγαλύτερο από τα επτά Εμιράτα και πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων. Χτισμένο πάνω σε ένα νησί, συχνά αναφέρεται ως "το Μανχάταν" της Μέσης Ανατολής. 
Πρόκειται για μια από τις πιο μοντέρνες πόλεις του κόσμου, με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, 
πολυτελή ξενοδοχεία, παλάτια και φαρδιές λεωφόρους. Η ανάπτυξή της οφείλεται στον μεγάλο 
πλούτο του Εμιράτου από κοιτάσματα πετρελαίου. Το Άμπου Ντάμπι, περήφανο για το 
συναρπαστικό μείγμα του Αραβικού πολιτισμού και του σύγχρονου τρόπου ζωής, προσελκύει 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το Yas Island, που σε μία συνολική έκταση 2.500 εκταρίων φιλοξενεί 
πλήθος από τεράστιες οικιστικές και εμπορικές ζώνες καθώς και ξενοδοχεία γνωστών αλυσίδων. 
Εδώ βρίσκεται πλέον και η πίστα της F1. Το κυριότερο σημείο της πόλης όμως, είναι η Χρυσή Αγορά, 
όπου πωλούνται υπέροχα κοσμήματα, ενώ ανάμεσα στις βιτρίνες της προβάλλουν τα σχέδια όλων 
των σχεδιαστών 
της υφηλίου. 

 

 
  



 
  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 4 ΝΥΧΤΕΣ ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Hampton by Hilton Al 

Barsha 3* 
Guest room 

01.06-31.08 
πρωινό 

565 € 

01.09-30.09 575  € 

Lemon Tree Hotel 

Jumeirah 3* 
Superior room 

01.06-31.08 

πρωινό 

578 € 

01.09-30.09 597 € 

Golden Tulip Media 4*  Standard room 01.06-30.09 πρωινό  570 € 

Holiday Inn Al 

Barsha 4* 
Deluxe room 

01.06-31.08 
πρωινό 

550 € 

01.09-30.09 575 €  

Marina Byblos 4* Standard room 01.06-30.09 πρωινό  595 € 

Indigo Dubai 

Downtown 4* 
Standard room 01.06-30.09 πρωινό  630 € 

Rose Rayhaan by 

Rotana 4*  
Classic room 01.06-30.09 πρωινό  630 € 

Elite Byblos 5*  Classic room 01.06-30.09 πρωινό  575 € 

Pullman Jumeirah 

Lakes Towers 5* 
Superior room 01.06-30.09 πρωινό  605 € 

Media Rotana 5*  Classic room 
01.06-31.08 

πρωινό  
605 € 

01.09-30.09 620 € 

Grand Hyatt  5*  Grand room  01.06-30.09 πρωινό  705 € 

Σημειώσεις : Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων και δεν ισχύουν σε περίοδο συνεδρίων και  εκθέσεων . 

 

 

Περιλαμβάνονται 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Emirates   

✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι  

✓ Ξενοδοχείο επιλογής σας με πρωινό καθημερινά 

✓ Ξενάγηση πόλης μισής μέρας με αγγλόφωνο τοπικό ξεναγό  

✓ Σαφάρι στην έρημο με τζιπ 4χ4  

✓ 1 δείπνο Bbq στην έρημο στο σαφάρι 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✓ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων και καυσίμων  115  € 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, φόρος πόλης πληρωτέος στο ξενοδοχείο  

• Προαιρετική εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι 70 € το άτομο σε πούλμαν (s.i.c) 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την «Πόλη του Χρυσού», το Ντουμπάι. Άφιξη στο Ντουμπάι, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

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 δούμε το Τζαμί. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό τέμενος με δυνατότητα στέγασης 1.200 πιστών, 

το μόνο τζαμί που είναι επισκέψιμο από μη μουσουλμάνους. Ακολουθώντας την παραλιακή λεωφόρο με τις κομψές 

και ακριβές βίλες θα κάνουμε μια στάση στην παραλία της Τζουμέιρα, προκειμένου να θαυμάσουμε και να 

φωτογραφίσουμε το πολυτελέστερο ξενοδοχείο του κόσμου, το Μπουρζ 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 

πολυτελές ξενοδοχείο Jumeirah Beach στην ακτή αποτελεί το σκαρί του πλοίου. Συνεχίζουμε για ακόμα ένα πολυτελές 

ξενοδοχείο, την πολιτεία «Mαντίνα Τζουμέιρα», μία τεχνητή παλιά αραβική πόλη, που θα σας εντυπωσιάσει.. 

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 πλούτου και της 

χλιδής των εμίρηδων. Επόμενος σταθμός μας για φωτογραφίες, το Dubai Creek, το μήκους 14 χιλιομέτρων ποτάμι. 

Ο δρόμος μας οδηγεί στο παρελθόν 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. Διασχίζοντας το souk των υφασμάτων θα επιβιβαστούμε σε άμπρες (παραδοσιακά θαλάσσια ταξί), για 

να διασχίσουμε το ποτάμι. Φτάνοντας στην ακτή, μας περιμένουν 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 –  προαιρετική  εκδρομή στο ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

 

Πρόταση για τη σημερινή ημέρα ολοήμερη 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 

αναφέρεται ως το «Μανχάταν της Μέσης Ανατολής». Πρόκειται για μία από τις πιο μοντέρνες πόλεις του κόσμου, με 

εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξενοδοχεία, παλάτια και φαρδιές λεωφόρους. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται 

φυσικά στον μεγάλο πλούτο του εμιράτου από τα κοιτάσματα πετρελαίου. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα επισκεφτούμε το φαντασμαγορικό 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 παραλιακή λεωφόρο Κορνίς και επίσκεψη στο προάστιο Ρας Αλ Αχτάρ, όπου θα 

δούμε το Προεδρικό Ανάκτορο. Μετά την ξενάγησή μας ακολουθεί γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο και 

αναχώρηση για το Ντουμπάι, όπου φτάνουμε αργά το απόγευμα. 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). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

Για το βράδυ σας προτείνουμε να δειπνήσετε εν πλω σε κάποιο από τα παραδοσιακά σκάφη που κάνουν κρουαζιέρες 

στο Dubai Creek. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕ 4X4) 

Σήμερα είναι προγραμματισμένη μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, το σαφάρι 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 οχημάτων, 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 ερήμου και το 

ηλιοβασίλεμα. Καταλήγουμε στο Desert Camp, έναν ειδικά διαμορφωμένο 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 ιππεύσουμε 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 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα. 

 

  



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  

Τιμή κατ’ άτομο για ελάχιστη συμμετοχή 2 

ατόμων σε πούλμαν (s.i.c) 

 

At the top Burj Khalifa 75 € 
Επίσκεψη στο Burj Khalifa –κτίριο που αναφέρεται στα 
βιβλία παγκόσμιου ρεκόρ   Στον 124ο όροφο ζήστε μια 
πανοραμική θέα 360 μοιρών στο Ντουμπάι με τον ορίζοντα 
του. Ζήστε τΟ παγκόσμια υψηλότερΟ κατάστρωμα 
παρατήρησης με τα σύγχρονο κιάλια που παρέχονται  , 
έχοντας  μια φανταστική θέα στο Ντουμπάι και το 
περιβάλλον του. Παρακολουθήστε  η μεγαλύτερη μουσική 
έκθεση σιντριβανιών στο Dubai Mall 
 

Mussandam Sea Safari with lunch 80 € 
Μια ολοήμερη κρουαζιέρα σε ένα αραβικό dhow στο Ντίμπα 
(Ομάν) από το Ντουμπάι, μακριά από την πολυσύχναστη 
πόλη. Επιβιβαστείτε σε μια ξύλινη βάρκα dhow και πλεύστε 
μέσα από τη θάλασσα Mussandam Dibba. Αυτή η ολοήμερη 
κρουαζιέρα θα σας έχει την ευκαιρία να αποτυπώσετε τη 
φανταστική  θέα στο τοπίο της Αραβικής Θάλασσας. ενώ 
βρίσκεστε στο πλοίο κολυμπήστε, κολυμπήστε με 
αναπνευστήρα, εξερευνήστε σπηλιές ή απλά χαλαρώστε στο 
σκάφος με ένα γεύμα σε μπουφέ 
 

Dhow Cruise dinner  30 € 
Ένα παραδοσιακό δείπνο κρουαζιέρας σε ένα παλιό ξύλινο 
σκάφος κατά μήκος του όμορφου φωτισμένου Dubai Creek. 
Κρουαζιέρα κατά μήκος του Gold souk η πιο πολυσύχναστη 
περιοχή της πόλης του Ντουμπάι. Απολαύστε ένα δείπνο σε 
μπουφέ με μια σειρά από εξαιρετικές επιλογές στο σκάφος 
με ζωντανή ψυχαγωγία και απεριόριστη κατανάλωση  
αναψυκτικών 
 

Marina Cruise & the Palm 45 € 

Μια κρουαζιέρα με ένα παραδοσιακό ξύλινο σκάφος που 
ονομάζεται "Dhow" γύρω από τη σύγχρονη μαρίνα του 
Ντουμπάι Skyline και το εμβληματικό Burj Al Arab. Ζήστε τη 
φανταστική  θέα του μεγαλύτερου ανθρωπογενούς νησιού 
του κόσμου "Palm Jumeirah" και της Ατλαντίδας του Φοίνικα.  
 

Desert horse riding adventure 110 € 

Απολαύστε μια χαλαρωτική ιππασία στην έρημο μέσα από το 
υπέροχο τοπίο της ερήμου του Ντουμπάι συνοδευόμενο από 
ένα μέλος της ομάδας ιππασίας . 
 

Ferrari World Abu Dhabi tour 125 € 

Επισκεφθείτε τον κόσμο της  Ferrari  το μεγαλύτερο εσωτερικό 
θεματικό πάρκο στον κόσμο που βρίσκεται στο νησί Yas του 
Αμπού Ντάμπι. Ένα ταξίδι 1,5 ωρών από το Ντουμπάι θα 
φτάσετε στον κόσμο της Ferrari. Εδώ μπορείτε να ζήσετε τις 
συναρπαστικές βόλτες και τις εκπληκτικές τρισδιάστατες 
εμπειρίες με το ταχύτερο κυλιόμενο τρενάκι "Formula Rosa" 
στον κόσμο και την συναρπαστική εμπειρία της G-Force 
 

Hot Air Balloon Flight w /breakfast 270 € 

Ζήστε μια πτήση με αερόστατο στην έρημο του Ντουμπάι, 
Παραλαβή  το πρωί από το ξενοδοχείο σας και μεταφορά  
μέχρι το μέρος απογείωσης έξω από την πόλη. Απολαύστε την 
εκπληκτική και απίστευτη  θέα στην Αραβική Έρημο την 
ανατολή του ηλίου. Μην ξεχάσετε να παραλάβετε 
πιστοποιητικό πτήσης στο τέλος της πτήσης σας 

 
 
                                                                                                   
  



 

Ν Τ Ο Υ Μ Π Α Ϊ  


