
                                                                                                                   

 
 

Ντουμπάι 5ημ «Luxury Holidays»  από Θεσσαλονίκη 
Ατομικό και εκδρομικό πρόγραμμα απευθείας  

για Ντουμπάι με την Emirates – Καθημερινές αναχωρήσεις  

Ξενοδοχείο 
5ημέρες   

4 Διανυχτερεύσεις  
Πτήσεις 

Landmark Grand Hotel 4* 
(Ντέιρα – Ντουμπάι) 

695€ 

Emirates  

Αθήνα – Ντουμπάι  
18.05-23.35 

Διάρκεια πτήσης 4ώρες 
30λεπτά 

 

Ντουμπάι – Αθήνα  
10.50-15.00 

Διάρκεια πτήσης 5ώρες 
10λεπτά 

Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road 

4* 
(Trade Center – Ντουμπάι) 

785€ 

Ramada Downtown Dubai 4* 
(Κέντρο – Ντουμπάι) 

835€  

V Hotel Dubai, Curio Collection  
by Hilton 5* 

(Κέντρο Dubai Water Canal Waterfall) 
875€ 

Sofitel Dubai Jumeirah Beach 5*  
(Jumeirah) 

905€ 

Sofitel Dubai Downtown 5* 
(Κέντρο – Ντουμπάι) 

925€  

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:  
 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια με χειραποσκευή 7 κιλών και αποσκευή 25 κιλών ανά άτομο. (Οι παραπάνω τιμές έχουν 
υπολογιστεί με τον οικονομικό ναύλο της Εmirates. Σε περίπτωση  διαφοροποίησης του , θα υπάρχει διαφοροποίηση και 
στην τελική τιμή)   

➢ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό  
➢ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι  
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης . 
➢ Προαιρετική Ξενάγηση πόλης με τοπικό έλληνα ξεναγό  (+ 65€ το άτομο) 
➢ Προαιρετική Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & βεδουίνικη βραδιά & ΒΒQ Δείπνο (+ 50€ το άτομο) 
➢ Προαιρετική Πλήρη ταξιδιωτική ασφάλιση (+ 25€ το άτομο) 

 
Δεν περιλαμβάνονται : 
 

 Oι φόροι αεροδρομίου 295€   . 
 Τest Covid – 19 στην Ελλάδα και στα Η.Α.Ε 
 Επιπλέον αποσκευές  
 Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα, πάρκα, κρουαζιέρες κάστρα & αρχαιολογικούς - ιστορικούς χώρους  

 
Ρωτήστε μας : 
 

❖ Για ειδικά πακέτα για Οικογένειες και μεγάλες παρέες  
❖ Για κρατήσεις σε εστιατόρια ,beach bar ,special tour και δραστηριότητες  
❖ Για ειδικούς τύπους δωματίων σε πολυτελή ξενοδοχεία ,σουίτες ,ιδιωτικές πισίνες ,υψηλούς ορόφους 

Παρατηρήσεις :  
 

• Σε περίπτωση events ,υψηλής ζήτησης ,εκθέσεων ,γιορτών οι παραπάνω τιμές ενδέχεται να είναι αυξημένες   

• Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας .Στην τελική μας πρότασή μας ,θα σας 
προτείνουμε και άλλα  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση τιμής και διαθεσιμότητας με το τμήμα πωλήσεων του 
γραφείου  

https://www.booking.com/hotel/ae/four-points-by-sheraton-sheikh-zayed-road.el.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsoAkIVY291cnR5YXJkLWJ5LW1hcnJpb3R0SAhYA2hciAEBmAEIuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALUxPv_BcACAdICJGVkYjE1MzI5LWI1YTItNDQwYi05YWM5LWQxZjIwOWEyZDI0NdgCBOACAQ&sid=4da9a980a8b55eeeacc8705bdfe7bcb1&all_sr_blocks=6932032_246420637_2_2_0&checkin=2021-02-11&checkout=2021-02-14&dest_id=-782831&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=4&highlighted_blocks=6932032_246420637_2_2_0&hpos=4&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=6932032_246420637_2_2_0__123937&srepoch=1610539624&srpvid=a54f5533f87c0054&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=30b3140996bfbc8f3f21c4aa3a34a41b&id=120483&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.booking.com/hotel/ae/sofitel-dubai-downtown.el.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsoAkIVY291cnR5YXJkLWJ5LW1hcnJpb3R0SAhYA2hciAEBmAEIuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALUxPv_BcACAdICJGVkYjE1MzI5LWI1YTItNDQwYi05YWM5LWQxZjIwOWEyZDI0NdgCBOACAQ&sid=4da9a980a8b55eeeacc8705bdfe7bcb1&all_sr_blocks=101196515_264883640_2_2_0&checkin=2021-02-11&checkout=2021-02-14&dest_id=-782831&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=101196515_264883640_2_2_0&hpos=1&nflt=class%3D5%3Bdi%3D1809%3Bht_id%3D204%3B&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=101196515_264883640_2_2_0__224662&srepoch=1610539988&srpvid=023155ea96a6013a&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl


                                                                                                                   

Ντουμπάι 6ημ «Luxury Holidays»  από Θεσσαλονίκη 
Ατομικό και εκδρομικό πρόγραμμα απευθείας  

για Ντουμπάι με την Emirates – Καθημερινές αναχωρήσεις  
 

Ξενοδοχείο 
6ημέρες  

5 Διανυχτερεύσεις  
Πτήσεις 

Landmark Grand Hotel 4* 
(Ντέιρα – Ντουμπάι) 

745€ 

Emirates  

Αθήνα – Ντουμπάι  
18.05-23.35 

Διάρκεια πτήσης 4ώρες 
30λεπτά 

 

Ντουμπάι – Αθήνα  
10.50-15.00 

Διάρκεια πτήσης 5ώρες 
10λεπτά 

Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road 

4* 
(Trade Center – Ντουμπάι) 

835€ 

Ramada Downtown Dubai 4* 
(Κέντρο – Ντουμπάι) 

895€  

V Hotel Dubai, Curio Collection  
by Hilton 5* 

(Κέντρο Dubai Water Canal Waterfall) 
945€ 

Sofitel Dubai Jumeirah Beach 5*  
(Jumeirah) 

975€ 

Sofitel Dubai Downtown 5* 
(Κέντρο – Ντουμπάι) 

1005€  

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:  
 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια με χειραποσκευή 7 κιλών και αποσκευή 25 κιλών ανά άτομο. (Οι παραπάνω τιμές έχουν 
υπολογιστεί με τον οικονομικό ναύλο της Εmirates. Σε περίπτωση  διαφοροποίησης του , θα υπάρχει διαφοροποίηση και 
στην τελική τιμή)     

➢ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό  
➢ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι 
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης . 
➢ Προαιρετική Ξενάγηση πόλης με τοπικό έλληνα ξεναγό  (+ 65€ το άτομο) 
➢ Προαιρετική Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & βεδουίνικη βραδιά & ΒΒQ Δείπνο (+ 50€ το άτομο) 
➢ Προαιρετική Πλήρη ταξιδιωτική ασφάλιση (+ 25€ το άτομο) 

 
Δεν περιλαμβάνονται : 
 

 Oι φόροι αεροδρομίου 295€   . 
 Τest Covid – 19 στην Ελλάδα και στα Η.Α.Ε 
 Επιπλέον αποσκευές  
 Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα, πάρκα, κρουαζιέρες κάστρα & αρχαιολογικούς - ιστορικούς χώρους  

 
Ρωτήστε μας : 
 

❖ Για ειδικά πακέτα για Οικογένειες και μεγάλες παρέες  
❖ Για κρατήσεις σε εστιατόρια ,beach bar ,special tour και δραστηριότητες  
❖ Για ειδικούς τύπους δωματίων σε πολυτελή ξενοδοχεία ,σουίτες ,ιδιωτικές πισίνες ,υψηλούς ορόφους 

Παρατηρήσεις :  
 

• Σε περίπτωση events ,υψηλής ζήτησης ,εκθέσεων ,γιορτών οι παραπάνω τιμές ενδέχεται να είναι αυξημένες   

• Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας .Στην τελική μας πρότασή μας ,θα σας 
προτείνουμε και άλλα  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση τιμής και διαθεσιμότητας με το τμήμα πωλήσεων του 
γραφείου  

https://www.booking.com/hotel/ae/four-points-by-sheraton-sheikh-zayed-road.el.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsoAkIVY291cnR5YXJkLWJ5LW1hcnJpb3R0SAhYA2hciAEBmAEIuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALUxPv_BcACAdICJGVkYjE1MzI5LWI1YTItNDQwYi05YWM5LWQxZjIwOWEyZDI0NdgCBOACAQ&sid=4da9a980a8b55eeeacc8705bdfe7bcb1&all_sr_blocks=6932032_246420637_2_2_0&checkin=2021-02-11&checkout=2021-02-14&dest_id=-782831&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=4&highlighted_blocks=6932032_246420637_2_2_0&hpos=4&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=6932032_246420637_2_2_0__123937&srepoch=1610539624&srpvid=a54f5533f87c0054&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=30b3140996bfbc8f3f21c4aa3a34a41b&id=120483&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.booking.com/hotel/ae/sofitel-dubai-downtown.el.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsoAkIVY291cnR5YXJkLWJ5LW1hcnJpb3R0SAhYA2hciAEBmAEIuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALUxPv_BcACAdICJGVkYjE1MzI5LWI1YTItNDQwYi05YWM5LWQxZjIwOWEyZDI0NdgCBOACAQ&sid=4da9a980a8b55eeeacc8705bdfe7bcb1&all_sr_blocks=101196515_264883640_2_2_0&checkin=2021-02-11&checkout=2021-02-14&dest_id=-782831&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=101196515_264883640_2_2_0&hpos=1&nflt=class%3D5%3Bdi%3D1809%3Bht_id%3D204%3B&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=101196515_264883640_2_2_0__224662&srepoch=1610539988&srpvid=023155ea96a6013a&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl


                                                                                                                   

 
 

Ντουμπάι 8ημ «Luxury Holidays»  από Θεσσαλονίκη 
Ατομικό και εκδρομικό πρόγραμμα απευθείας  

για Ντουμπάι με την Emirates – Καθημερινές αναχωρήσεις  
 

Ξενοδοχείο 
8ημέρες  

7 Διανυχτερεύσεις  
Πτήσεις 

Landmark Grand Hotel 4* 
(Ντέιρα – Ντουμπάι) 

845€ 

Emirates  

Αθήνα – Ντουμπάι  
18.05-23.35 

Διάρκεια πτήσης 4ώρες 
30λεπτά 

 

Ντουμπάι – Αθήνα  
10.50-15.00 

Διάρκεια πτήσης 5ώρες 
10λεπτά 

Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road 

4* 
(Trade Center – Ντουμπάι) 

955€ 

Ramada Downtown Dubai 4* 
(Κέντρο – Ντουμπάι) 

1035€  

V Hotel Dubai, Curio Collection  
by Hilton 5* 

(Κέντρο Dubai Water Canal Waterfall) 
1095€ 

Sofitel Dubai Jumeirah Beach 5*  
(Jumeirah) 

1140€ 

Sofitel Dubai Downtown 5* 
(Κέντρο – Ντουμπάι) 

1185€  

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:  
 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια με χειραποσκευή 7 κιλών και αποσκευή 25 κιλών ανά άτομο. (Οι παραπάνω τιμές έχουν 
υπολογιστεί με τον οικονομικό ναύλο της Εmirates. Σε περίπτωση  διαφοροποίησης του , θα υπάρχει διαφοροποίηση και 
στην τελική τιμή)     

➢ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό  
➢ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι  
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης . 
➢ Προαιρετική Ξενάγηση πόλης με τοπικό έλληνα ξεναγό  (+ 65€ το άτομο) 
➢ Προαιρετική Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & βεδουίνικη βραδιά & ΒΒQ Δείπνο (+ 50€ το άτομο) 
➢ Προαιρετική Πλήρη ταξιδιωτική ασφάλιση (+ 25€ το άτομο) 

 
Δεν περιλαμβάνονται : 
 

 Oι φόροι αεροδρομίου 295€   . 
 Τest Covid – 19 στην Ελλάδα και στα Η.Α.Ε 
 Επιπλέον αποσκευές  
 Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα, πάρκα, κρουαζιέρες κάστρα & αρχαιολογικούς - ιστορικούς χώρους  

 
Ρωτήστε μας : 
 

❖ Για ειδικά πακέτα για Οικογένειες και μεγάλες παρέες  
❖ Για κρατήσεις σε εστιατόρια ,beach bar ,special tour και δραστηριότητες  
❖ Για ειδικούς τύπους δωματίων σε πολυτελή ξενοδοχεία ,σουίτες ,ιδιωτικές πισίνες ,υψηλούς ορόφους 

Παρατηρήσεις :  
 

• Σε περίπτωση events ,υψηλής ζήτησης ,εκθέσεων ,γιορτών οι παραπάνω τιμές ενδέχεται να είναι αυξημένες   

• Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας .Στην τελική μας πρότασή μας ,θα σας 
προτείνουμε και άλλα  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση τιμής και διαθεσιμότητας με το τμήμα πωλήσεων του 
γραφείου  

https://www.booking.com/hotel/ae/four-points-by-sheraton-sheikh-zayed-road.el.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsoAkIVY291cnR5YXJkLWJ5LW1hcnJpb3R0SAhYA2hciAEBmAEIuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALUxPv_BcACAdICJGVkYjE1MzI5LWI1YTItNDQwYi05YWM5LWQxZjIwOWEyZDI0NdgCBOACAQ&sid=4da9a980a8b55eeeacc8705bdfe7bcb1&all_sr_blocks=6932032_246420637_2_2_0&checkin=2021-02-11&checkout=2021-02-14&dest_id=-782831&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=4&highlighted_blocks=6932032_246420637_2_2_0&hpos=4&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=6932032_246420637_2_2_0__123937&srepoch=1610539624&srpvid=a54f5533f87c0054&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=30b3140996bfbc8f3f21c4aa3a34a41b&id=120483&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.booking.com/hotel/ae/sofitel-dubai-downtown.el.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsoAkIVY291cnR5YXJkLWJ5LW1hcnJpb3R0SAhYA2hciAEBmAEIuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALUxPv_BcACAdICJGVkYjE1MzI5LWI1YTItNDQwYi05YWM5LWQxZjIwOWEyZDI0NdgCBOACAQ&sid=4da9a980a8b55eeeacc8705bdfe7bcb1&all_sr_blocks=101196515_264883640_2_2_0&checkin=2021-02-11&checkout=2021-02-14&dest_id=-782831&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=101196515_264883640_2_2_0&hpos=1&nflt=class%3D5%3Bdi%3D1809%3Bht_id%3D204%3B&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=101196515_264883640_2_2_0__224662&srepoch=1610539988&srpvid=023155ea96a6013a&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl


                                                                                                                   
Πρόγραμμα Εκδρομής : *στο 4ημ και 5ημ πρόγραμμα αφαιρούνται οι ελεύθερες ημέρες 
 
1η ημέρα – Πτήση για το Ντουμπάι  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων ,πτήση για το Ντουμπάι ,το κοσμοπολίτικο 
Εμιράτο .  
 
2η ημέρα Ντουμπάι – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο - προαιρετική ξενάγηση πόλης   
Άφιξη στο Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και σχετικώς έλεγχος των εγγράφων μας. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και 
την παραλαβή των αποσκευών μας, θα συναντήσουμε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο και θα μεταφερθούμε στο 
ξενοδοχείο μας ,όπου θα τακτοποιηθούμε και θα απολαύσουμε το πρωινό μας . Αφού ξεκουραστείτε λίγο σε 
περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε(προαιρετικά) στη ξενάγηση της πόλης (κόστος 40€ το άτομο) ο αρχηγός 
μας θα σας συναντήσει στο ξενοδοχείο ,όπου θα λάβετε τις βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις καθημερινές 
σας δραστηριότητες. Έπειτα ξεκινάμε για τη 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. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο .Ελεύθερος χρόνος για να επιδοθείτε σε ατελείωτο shopping. Προτείνουμε να κάνετε μία 
απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι Downtown, όπου θα απολαύσετε το υπερθέαμα των σιντριβανιών Dubai Fountains 
και θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα Dubai Mall με το ενυδρείο του. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα – Ντουμπάι - Χρόνος ελεύθερος για Shopping & Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 
4x4 & βεδουίνικη βραδιά & ΒΒQ Δείπνο 

 
Πρωινό και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of Emirates ,ένα πολύ εντυπωσιακό εμπορικό κέντρο ,στο οποίο 
θα βρείτε το χιονοδρομικό κέντρο SKI Dubai καθώς και παιδότοπους, ηλεκτρονικά παιχνίδια και επώνυμα και μη 
εμπορικά καταστήματα .Διαθέτει επίσης ένα food court  που μπορείτε να βρείτε κάθε λογής εστιατόριο από fast food 
τύπου Burger King και KFC, αλλά και κινέζικη, αραβική, λιβανέζικη, μεξικάνικη, ιταλική, κορεάτικη ακόμα και ελληνική 
κουζίνα σε προσιτές τιμές. Για το απόγευμα σας προτείνουμε προαιρετικά Σαφάρι στην αραβική έρημο με 4x4 και 
βεδουίνικη βραδιά με barbeque δείπνο (κόστος 40€ το άτομο)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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
4η ημέρα – Ντουμπάι – Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι και στο Yas Island με γεύμα – 
προαιρετική εκδρομή  
  
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της 
διαδρομής μας θα είναι στο 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. Στάση για φαγητό και ακολουθεί η 
επίσκεψη του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο 
 
Σημείωση : H προαιρετική εκδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που το εμιράτο του Άμπου 
Ντάμπι επιτρέψει τις περιηγήσεις – ξεναγήσεις  

 
5,6,7η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρες ελεύθερες) 
 
  Ημέρες για χαλάρωση στη θάλασσα ή για επισκέψεις πολυκαταστημάτων και του υπέροχου ξενοδοχειακού Αραβικού 
συγκροτήματος Μαντινάτ. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Wafi Μall - θαυμαστό για το παραδοσιακό του χρώμα, 
αφού χωρίζεται σε τμήματα διακοσμημένα με στοιχεία από Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνησία και άλλες αραβικές χώρες. 
Προτείνουμε επίσης το Μall of the Emirates, αντιπροσωπευτικό δείγμα εμπορικού κέντρου τύπου Αμερικής, γνωστό για 
τη χιονοδρομική του πίστα - το Ski Dubai είναι το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο εσωτερικού χώρου στη Μέση Ανατολή - 
και σίγουρα το επιβλητικό Dubai Mall με το ενυδρείο του και τα διακοσμητικά σιντριβάνια με τα νερά που χορεύουν. 
Για τον απογευματινό σας καφέ ή το δείπνο σας προτείνουμε την περιοχή Μαντινάτ για να απολαύσετε την όμορφη 
θέα στα κανάλια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ και να χαλαρώσετε 
πίνοντας το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια. Αξίζει να δείτε το μικρό παζάρι της περιοχής και να 
δοκιμάσετε Sisha (ναργιλέ με γεύση μήλου) στον αμφιθεατρικό χώρο της μονάδας. 

 
8η ημέρα – Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και shopping) – πτήση επιστροφής  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής   
 
Χρήσιμες πληροφορίες :  
 

• Ταξιδεύουμε με διαβατήριο .Για να εισέλθει κανείς στα ΗΑΕ είναι απαραίτητο το διαβατήριό του να έχει ισχύ μεγαλύτερη 

του 6μήνου 

• Κατά την άφιξη μας στα ΗΑΕ δεν απαιτείται καραντίνα ,όπως επίσης κατά την επιστροφή μας στην Ελλάδα  

• Κόστος Covid test στο Ντουμπάι περίπου 35€ - 50€  

 

 

*Οι παραπάνω πληροφορίες ,κυρίως για ότι αναφορά υγειονομικά πρωτόκολλα ,δίνονται με πάσα επιφύλαξη και με τα τωρινά 

ισχύοντα δεδομένα και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μέχρι το χρόνο εκτέλεσης του ταξιδιού σας .   

 

 

 


