
Περιλαμβάνεται Ειδική ασφαλιστική κάλυψη με καλύψεις COVID 19 για τα προγράμματα μαςΠεριλαμβάνεται Ειδική ασφαλιστική κάλυψη με καλύψεις COVID 19 για τα προγράμματα μαςΠακέτο 1 | Ταξιδιωτική ασφάλεια BASIC Πακέτο 1 | Ταξιδιωτική ασφάλεια BASIC 

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΜΕΣΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

 7 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

12  14  17

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το αεροδρόμιο του Ντουμπάι μέσω Κωνσταντινούπολης. 
Διανυκτέρευση εν πτήση.

Ντουμπάι

Like a Local

Ντουμπάι

Like a Local

Με AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ελληνόφωνο Ιnsider - Ξεναγό και μοναδικά ΕΧTRA walking tours για να ζήσετε την
εμπειρία στο έπακρο.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 2023
Like a Local |  7 ημέρες

Ένα γεμάτο εξασφαλισμένες εμπειρίες και δραστηριότητες πρόγραμμα στο Ντουμπάι.

 Ουρανοξύστες που αγγίζουν τον ουρανό με μοναδική θέα που κόβει την ανάσα. Ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι στο
Ντουμπάι (Dubai) για 6 ημέρες με εβδομαδιαίες εγγυημένες αναχωρήσεις. Ήλιος και απέραντη θάλασσα στην παραλία
της Τζουμέιρα (Jumeirah) που σημαίνει Ομορφιά. Η απίστευτη εμπειρία της ερήμου με Jeep 4X4, το σαφάρι και η βόλτα
με τις καμήλες θα σας μείνουν αξέχαστες. Υπέροχα ξενοδοχεία υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Το Μπούρζ Αλ
Άραμπ (Burj Al Arab), που θεωρείται ως το μοναδικό 7* ξενοδοχείο στον κόσμο. Το διαμάντι Μπούρτζ Χαλίφα (Burj
Khalifa) ή αλλιώς Top of the world με 828 μέτρα ύψος, 160 ορόφους και το ασανσέρ να φτάνει τα 64km/h. Τα τεχνητά
νησιά Atlantis the Palm ένα πραγματικό κατασκευαστικό θαύμα.
 Τα εμπορικά κέντρα Dubai mall, Mall of Emirates, City Center Deira, Deira City Walk, Al Ghurair mall και πολλά ακόμη
για ατελείωτα ψώνια. Διακοπές στο Ντουμπάι για όλη την οικογένεια με τα πολλά θεματικά πάρκα. Το Bollywood park,
το Legoland water park, το Motiongate Park, το IMG worlds of adventure, το Ski Dubai. Το Ντουμπάι είναι
αδιαμφισβήτητα η υπερσύγχρονη μητρόπολη της Ανατολής και το σταυροδρόμι των Ηπείρων. Ασία, Ευρώπη και
Αφρική. Για τους λάτρεις της γαστρονομίας, το Ντουμπάι προσφέρει κάθε λογής κουζίνα. Από αμερικάνικο steak,
ελληνικό, λιβανέζικο, sushi, thai, ιταλικό έως και ινδικό ή μεξικάνικο μενού. 
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Άφιξη νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και συνάντηση με την ξεναγό σας. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και
την παραλαβή των αποσκευών μας, ακολουθεί η μεταφορά μας στο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Ελεύθερος χρόνος για μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Check in στις 15.00 μ.μ.

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και έπειτα ξεκινάμε για την πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο 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. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να
ξεκουραστείτε στο ξενοδοχείο σας ή να επιδοθείτε σε ατελείωτο shopping. Το απόγευμα 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.

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – MADINAT JUMEIRAH

Πρωινό και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of Emirates , με το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης για συνέχεια του
shopping και της εξερεύνησης του Ντουμπάι. 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ SHOPPING ΣΤΟ MALL OF THE EMIRATES & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕ 4X4 & ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ & ΒΒQ ΔΕΙΠΝΟ
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Πρωινό και με τα τοπικά μέσα σας προτείνουμε να περάσετε την ημέρα σε κάποιο από τα μοναδικά waterparks του
Ντουμπάι. Χαρείτε την ημέρα σας και τις διακοπές και ξεφαντώστε. Το Ντουμπάι διαθέτει υψηλού επιπέδου waterparks τα
οποία σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Το απόγευμα παρέα με τον αρχηγό σας θα 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

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ WATERPARK ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
( AQUAVENTURE BY ATLANTIS THE PALM Ή WILD WADI WATERPARK )

AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ WALKING TOUR ΣΤΟ DUBAI MALL, BURJ KHALIFA 
& DUBAI FOUNTAIN ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΞΕΝΑΓΟ ΣΑΣ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ  ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ. ΠΤΗΣΕΙΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ
 

12,14,17 Απριλίου

CITYMAX BUSINESS
BAY 4* SUP 1.095 930 1.480

 
 
 

Θεσ/νίκη – Κων/πολη
TK 1894 | 21.20 - 22.45

 

Κων/πολη – Ντουμπάι
ΤΚ 762 | 00.40-05.55

 
Επιστροφή

Ντουμπάι – Κων/πολη
ΤΚ 765 | 13.35-17.20 

      

Κων/πολη – Θεσ/νίκη
ΤΚ 1893 | 18.50-20.10

PARAMOUNT DUBAI
5*DELUXE 1.195 1.015 1.615

ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΩΡΕΣ – ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΙΑ (1) ΩΡΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι.
Η πρώτη στάση της διαδρομής μας θα είναι το περίφημο θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, δίπλα από τις
εγκαταστάσεις της Formula 1. Συνεχίζουμε για το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο
Corniche. Θα θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο Emirates Palace, υπόδειγμα πολυτελούς
αραβικής αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα κατοικία της βασιλικής οικογένειας και έπειτα ακολουθεί η επίσκεψη του
Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι  για την πτήση της επιστροφής μας.

ΝΤΟΥΜΠΑΪ  – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες  τοπικού αντιπροσώπου  
Ασφάλεια  αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτική περίθαλψης με καλύψεις  COVID19 –
Πακέτο Basic
Αεροπορικό εισιτήριο  σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις  παραπάνω πτήσεις  
Φόροι  αεροδρομίων και  επίναυλος καυσίμων 370 €  
Μία (1)  αποσκευή 23 kg ανά άτομο και  μια  χειραποσκευή 8  kg 
Μεταφορές από και  προς το  αεροδρόμιο του Nτουμπάι  
Διαμονή στο Ντουμπάι  σε  ξενοδοχείο  της  επιλογής σας
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο  σας.   
Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι  με ελληνόφωνο ξεναγό 
Jeep Safar i  4x4 με barbeque δείπνο με παραλαβή από το ξενοδοχείο  σας με ελληνόφωνο
ξεναγό
Aπογευματινό walk ing tour  στο Dubai  Mal l ,  Bur j  Khal i fa  &  Dubai  Founta in  με ελληνόφωνο
ξεναγό
Ελληνόφωνη ξεναγός – αρχηγός
Υπηρεσίες  τοπικών αντιπροσώπων  
ΦΠΑ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Έξοδα προσωπικής φύσεως
Οτιδήποτε προαιρετικό η  προτεινόμενο
Προαιρετικές εκδρομές η  δραστηριότητες
Δημοτικός φόρος διαμονής (πληρωτέος τοπικά,  περίπου 3  €  σε 3*  ξενοδοχείο ,  4  €  σε  4*
ξενοδοχείο ,  5  €  σε  5*  ξενοδοχείο  ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση)
Εxtra  αποσκευές,  προτεραιότητα επιβίβασης,  κράτηση συγκεκριμένης θέσης στο
αεροσκάφος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα Ελληνικά διαβατήρια  ΔΕΝ χρειάζονται  βίζα  κατά την  άφιξη στα Η.Α.Ε.
Τα διαβατήρια  θα πρέπει  να  έχουν ισχύ για  τουλάχιστον 6  μήνες ακόμη από την  άφιξη στον
προορισμό
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 εισιτηρίου
Οι  τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις  ισχύουσες ισοτιμίες  νομισμάτων.  Σε  περίπτωση
διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών,  αεροπορικών ναύλων ή  τιμών ξενοδοχείων
και  τοπικών φόρων,  η  εταιρεία  φέρει  το  δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής.
Η σειρά του προγράμματος μπορεί  να  αλλάξει  χωρίς  να  παραληφθεί  καμία  επίσκεψη
Σε όλα τα  ξενοδοχεία  μας προσφέρεται  πλούσιο  πρωινό σε μπουφέ -  Τα ξενοδοχεία  μπορεί
να αλλάξουν αλλά χωρίς  αλλαγή κατηγορίας
ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ:  Βόλτα με τις  καμήλες στην έρημο,  τσάι  καλωσορίσματος,  δείπνο BBQ,
or ienta l  χορούς
Δεν επιτρέπεται  η  συμμετοχή στο σαφάρι  σε  παιδιά  ηλικίας  κάτω των 6  ετών,  σε  ενήλικες
άνω των 65 ετών και  σε  εγκύους
Τα ξενοδοχεία  ζητάνε πιστωτική κάρτα ή  ένα ποσό συνήθως για  εγγύηση με το check in

Dubai


