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Ντουμπάι
Αμπου Ντάμπι

6ημέρες
από 690€

Ντουμπάι LUX | 6ημέρες / 5νύχτες
Αναχωρήσεις 21, 22, 23/12 (EMIRATES) & 20, 22 & *23/12 (TURKISH)
Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα | Σαφάρι στην έρημο με BBQ γεύμα | Εκδρομή στο Α. Ντάμπι με γεύμα

EMIRATES
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΠΤΗΣΕΙΣ

TURKISH
(από Θεσ/νίκη)

Διαφορά
1κλίνου

Κατ'άτομο

Κατ'άτομο

σε δίκλινο

σε δίκλινο

REFLECTION 4*

675

610

215

CROWNE PLAZA S. ZAYED 5*

800

740

350

STEIGENBERGER 5* SUP

845

780

390

FAIRMONT 5* DLX

905

840

450

Σχόλια

*Στην αναχώρηση 23/12 από
Θεσ/νίκη με TK (επιβάρυνση 50€)

Ντουμπάι LUX | 6 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις 27, 28/12 (EMIRATES) & 27/12 (TURKISH)
Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα | Σαφάρι στην έρημο με BBQ γεύμα | Εκδρομή στο Α. Ντάμπι με γεύμα

EMIRATES
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΠΤΗΣΕΙΣ

TURKISH
(από Θεσ/νίκη)

Διαφορά
1κλίνου

Κατ'άτομο

Κατ'άτομο

σε δίκλινο

σε δίκλινο

CITYMAX BUR DUBAI 3* sup

760

935

300

PANORAMA GRAND 3* sup

775

945

315

ASCOT HOTEL 4* sup

850

1025

390

RODA AL BUSTAN 5*

960

1135

499

Φόρ αεροδρομίων: 310€

Φιλοδωρήματα: 20€

Σχόλια

*Με τις πτήσεις της Turkish, το
checkin γίνεται μετά τις 15:00
μεσημέρι

Εσωτ. πτήση: 150 €

Οι τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν το ΝΕΟ τοπικό φόρο πόλης του Ντουμπάι και θα πληρώνεται απευθείας στα
ξενοδοχεία ( 10dirham σε 3*, 15dirham σε 4* 20dirham σε 5* ξενοδοχεία/ άτομο / βραδιά)

Ντουμπάι LUX | 6ημέρες / 5νύχτες
Αναχωρήσεις 29, 30/12 (EMIRATES) & 29/12 (TURKISH)
Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα | Σαφάρι στην έρημο με BBQ γεύμα | Εκδρομή στο Α. Ντάμπι με γεύμα

EMIRATES
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΠΤΗΣΕΙΣ

TURKISH
(από Θεσ/νίκη)

Διαφορά
1κλίνου

Κατ'άτομο

Κατ'άτομο

σε δίκλινο

σε δίκλινο

CITYMAX BUR DUBAI 3* sup

785

875

300

PANORAMA GRAND 3* sup

795

885

315

ASCOT HOTEL 4* sup

875

965

390

RODA AL BUSTAN 5*

985

1075

499

Σχόλια

*Με τις πτήσεις της Turkish,
το checkin γίνεται μετά τις
15:00 μεσημέρι

Ντουμπάι LUX | 6 ημέρες / 5 νύχτες
Αναχωρήσεις 02, 05/01 (EMIRATES) & 01/01 (TURKISH)
Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα | Σαφάρι στην έρημο με BBQ γεύμα | Εκδρομή στο Α. Ντάμπι με γεύμα

EMIRATES
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΠΤΗΣΕΙΣ

TURKISH
(από Θεσ/νίκη)

Διαφορά
1κλίνου

Κατ'άτομο

Κατ'άτομο

σε δίκλινο

σε δίκλινο

REFLECTION 4*

695

655

215

AL JAWHARA GARDEN 4*

720

680

240

STEIGENBERGER 5* sup

855

815

380

Φόρ αεροδρομίων: 310€

Φιλοδωρήματα: 20€

Σχόλια

*Με τις πτήσεις της Turkish,
το checkin γίνεται μετά τις
15:00 μεσημέρι

Εσωτ. πτήση: 150 €

Οι τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν το ΝΕΟ τοπικό φόρο πόλης του Ντουμπάι και θα πληρώνεται απευθείας στα
ξενοδοχεία ( 10dirham σε 3*, 15dirham σε 4* 20dirham σε 5* ξενοδοχεία/ άτομο / βραδιά)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΤΟΥΜΠΑΙ (6 ημερών)
1η ΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απογείωση για Ντουμπάι. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη με
την μοναδική αρχιτεκτονική. Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στο παλιό
κάστρο Φαχίντι, περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Με το χαρακτηριστικό τοπικό
ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών, που
έρχονται όπως και παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο
εστιατόριο. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με την περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες και την
μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του ΣείχηΖάιεντ, τον δρόμο όπου είναι μαζεμένοι
περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα όπου θα κάνουμε μία στάση για
φωτογραφίες και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο BURJ EL ARAB. Στη συνέχεια
επίσκεψη στο νησί PalmIsland το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα, και στάση για
φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantisthepalm. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας στην
περιοχή downtown όπου θα κάνουμε στάση για να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το ψηλότερο
κτήριο του κόσμου το BurjDubai. Περνώντας από το παλάτι του Σείχη κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο
μας για ξεκούραση. .Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι ή για
χαλάρωση. Νωρίς το απόγευμα με Jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια μέσα στην
έρημο, όπου μετά από παιχνίδια με τα jeep στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα
καταλήξουμε σε Βεδουίνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία,
προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα
με καμήλες. Το Δείπνο απόψε είναι barbeque στην τέντα κάτω από τον ουρανό της Ερήμου, όπου θα
παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Αργά το βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για
διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο σας να γνωρίσετε την πρωτεύουσα των Αραβικών εμιράτων το
Αμπού Ντάμπι. Η πρώτη μας στάση θα είναι το «διαμάντι» του Αμπού Ντάμπι το περίφημο τζαμί του
Σείχη Ζάιεντ. Ένα από τα μεγαλύτερα τζαμία του κόσμου. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε για
φωτογραφίες στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο Emirates Palace (το πρώην παλάτι του Ελ ΣείχΖάιεντ με τα
80 τόνους χρυσού) και θα περάσουμε στη συνέχεια από το παλάτι του Σείχη. Γεύμα σε πολυτελές
επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα.Το βράδυ προτείνουμε
ένα παραδοσιακό γεύμα με ναργιλέ, πολύ αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς. Διανυκτέρευση.
5η ΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Πρωινό και μέρα ελεύθερη. Ευκαιρία για τους τολμηρούς να κάνουν μια βόλτα στο Ντουμπάι με
αερόστατο, ελικόπτερο ή και υδροπλάνο. Όλο η πόλη από ψηλά! Χαλαρώστε στο μοναδικό WILD
WADI το υδάτινο πάρκο ή κολυμπήστε με τα δελφίνια και φυσικά κάντε θαλάσσιο σκί ή καταδύσεις.
Διανυκτέρευση.
6η ΜΕΡΑ:ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και επιστροφή με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ












Η μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι για την πόλη του Ντουμπάι γίνεται
με το πούλμαν της Etihad Airways
H σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί καμία επίσκεψη
Σε όλα τα ξενοδοχεία προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
Τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν χωρίς αλλαγή κατηγορίας
Οι τιμές είναι υπολογισμένες σύμφωνα με τα σημερινά ισχύοντα ναύλα. Η όποια
διαφοροποιήσή τους επιβαρύνει τους πελάτες
ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ: Βόλτα με καμήλες στην έρημο, τσάι καλωσορίσματος, δείπνο BBQ,
oriental χορούς
ΔΕΝ επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6ετών, άνω των
65ετών όπως και εγκύους
Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση με το check in
To check in και η παραλαβή δωματίων γίνεται κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο με όλες τις
αεροπορικές εταιρείες
ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ: ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 1ΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & 2 ΩΡΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων (1 € = 5 DIRHAM)

