
 
 

Ντουμπάι 

 

Το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι, ένα από τα επτά Αραβικά Εμιράτα, βρίσκεται στα παράλια του 

Περσικού Κόλπου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό, οικονομικό και τουριστικό κέντρο της 

χώρας. Γνωστό κι ως «Εμιράτο της υπερβολής», διαθέτει υπερσύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο, 

πανύψηλους ουρανοξύστες, υπερπολυτελή ξενοδοχεία, εντυπωσιακά εστιατόρια, μοναδικών 

διαστάσεων εμπορικά κέντρα, το πιο ψηλό κτήριο του κόσμου,  νησιά ανθρώπινης κατασκευής 

κι υποβρύχια. Μία πόλη που σφύζει από ζωή, που κυνηγά το μεγαλύτερο, το ψηλότερο, το πιο 

χλιδάτο. Το Ντουμπάι προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μοναδικά, αφορολόγητα 

ψώνια σε τεράστια εμπορικά κέντρα, αλλά και σε παραδοσιακά «σουκ». Απολαύστε τα χρώματα 

της νυχτερινής ζωής κι ο μαγικό ηλιοβασίλεμα της πόλης. Γνωρίστε την κουλτούρα του 

αραβικού λαού, ακούστε την αραβική γλώσσα που μιλούν οι κάτοικοι μεταξύ τους και δοκιμάστε 

ναργιλέ. Το μυστήριο της Ανατολής περιμένει να το εξερευνήσετε μέσα από τις δροσερές 

οάσεις, τις ήσυχες ερήμους, τα συναρπαστικά παλάτια και τα Τζαμιά μοναδικής αρχιτεκτονικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε το Ντουμπάι είναι κατά τους χειμερινούς μήνες, από το 

Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο παρατηρείται συνήθως 

αυξημένη τουριστική δραστηριότητα λόγω του Dubai Shopping Festival. 

 

 

 

 Ντουμπάι – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 15 17 19 22 26 29 31 31 29 25 21 17 

Μεγ(°C) 24 26 29 34 39 40 41 42 39 36 31 26 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Πραγματοποιήστε σαφάρι στην έρημο κι ανεβείτε σε καμήλες 

 Απολαύστε ένα μοναδικό δείπνο κάτω από τον έναστρο ουρανό της ερήμου 

 Δείτε από κοντά το ψηλότερο κτήριο του κόσμου, το Burj Khalifa 

 Ψωνίστε μπαχαρικά, χαλιά και κοσμήματα στα παραδοσιακά «σουκ» 

 Ξεναγηθείτε στο Μουσείο του Ντουμπάι 

 Βγάλτε μοναδικές φωτογραφίες στο Dubai Frame 

 Απολαύστε το χιόνι στο Ski Dubai 

 Θαυμάστε το εικονικό ξενοδοχείο Burj Al Arab 

 Διασκεδάστε στο Wild Wadi Waterpark 

 Περπατήστε στον πανέμορφο κήπο Dubai Miracle 

 Θαυμάστε την πόλη από ψηλά κάνοντας ελεύθερη πτώση 

 Περιηγηθείτε στην ιστορική γειτονιά Al Fahidi 

 Περιπλανηθείτε στο Jumeirah Mosque 

 Επισκεφθείτε τη Legoland Dubai 

 Απολαύστε το σόου στο Dubai Fountain 

 Παρακολουθήστε την εκπληκτική παράσταση La Perle 

 Κολυμπήστε μαζί με τα πανέμορφα δελφίνια στο Dolphin Bay 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

 Γλώσσα: Αραβικά 

 Ζώνη Ώρας: +1 

 Νόμισμα: Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 5 ώρες απευθείας πτήση 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό, λεωφορεία κι επίγειο σιδηρόδρομο (τραμ και monorail). Αν 

επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων 

στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Ντιράμ από 

την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Ντουμπάι, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

μετρό, δημόσιες παραλίες κι εμπορικά κέντρα, αλλά και τα περισσότερα ξενοδοχεία, 

καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Ντουμπάι με: 

 

 Αμπού Ντάμπι 

 Μαλδίβες 

 Σρι Λάνκα 

 Μαυρίκιος 

 Σεϋχέλλες 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Burj Khalifa 

 

Το Burj Khalifa χτίστηκε το 2010 κι από τότε αποτελεί 

το ψηλότερο κτήριο του κόσμου. Υψωμένο στο 

γεμάτο ουρανοξύστες ουρανό του Ντουμπάι, 

αποτελεί το επίκεντρο της πόλης κι είναι ο πρώτος 

χώρος συγκέντρωσης του εμιράτου κάθε 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Επισκεφθείτε το 

εστιατόριο At.mosphere στο 122ο όροφο για 

πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό τσάι ή δείπνο. 

Εναλλακτικά, επισκεφθείτε το The Lounge για 

κοκτέιλ στους ορόφους 152 με 154. 

 

 

 

2) Dubai Frame 

 

Στο σχήμα της κορνίζας, αυτό το αξιοθέατο φέρνει 

τις δύο πλευρές του Ντουμπάι στην ίδια εικόνα, 

καθώς βρίσκεται στο πάρκο που το περιβάλλει. Το 

Παλιό Ντουμπάι καλύπτει τη μισή μόνο εικόνα, ενώ 

την υπόλοιπη καταλαμβάνει το Νέο Ντουμπάι με 

τους ουρανοξύστες του. Στο εσωτερικό του θα 

θαυμάσετε εκθέματα αφιερωμένα στο παρελθόν, 

το παρόν και το μέλλον του Ντουμπάι. 

 

 

 

 

3) Ski Dubai 

 

Το μόνο χιόνι που πιθανότατα θα δείτε στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται στο Ski 

Dubai. Δεν υπάρχει καλύτερο αντίδοτο για τη ζέστη 

της ερήμου από μία βόλτα με σνόουμπορντ, σκι κι 

οποιουδήποτε άλλο παιχνιδιού στο χιόνι. Διαθέτει 

πέντε πίστες, διαφόρων βαθμών δυσκολίας από 

60 μέχρι 400 μέτρα. Το εισιτήριο εισόδου καλύπτει 

και τα ρούχα για σκι, οπότε δεν χρειάζεται να 

πάρετε τις μπότες και τα χιονοπέδιλα μαζί σας. 

 

 

 

 

 



4) Burj Al Arab 

 

Το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Burj Al Arab, στο 

σχήμα ενός πανιού από ένα παραδοσιακό 

αραβικό σκάφος dhow, είναι ένα εμβληματικό 

ορόσημο στον ορίζοντα του Ντουμπάι. Το 

εσωτερικό του είναι εξίσου εντυπωσιακό. Η 

καμπύλη πλευρά του, στα χρώματα του ουράνιου 

τόξου είναι ψηλότερη από τον Πύργο του Άιφελ. 

Στη βάση του ξενοδοχείου θα βρείτε ενυδρεία και 

σιντριβάνια. Για να προσεγγίσετε το ξενοδοχείο 

πρέπει να διασχίσετε μία ιδιωτική γέφυρα στα 

πλαίσια εγκεκριμένων ξεναγήσεων ή αν έχετε κάνει κράτηση δωματίου ή στο εστιατόριο/μπαρ. 

 

 

5) Jumeirah Mosque 

 

Ως το μοναδικό τζαμί στο Ντουμπάι που είναι 

ανοιχτό σε μη-μουσουλμάνους, το Jumeirah 

Mosque είναι από τα πιο δημοφιλή και 

φωτογραφημένα στην πόλη. Είναι από τα πιο 

όμορφα στο Εμιράτο, κατασκευασμένο εξ 

ολοκλήρου από λευκή πέτρα σε μεσαιωνικό στιλ. Η 

ομορφιά του συναρπάζει, ιδιαίτερα κατά το 

σούρουπο. Επισκέπτες επιτρέπονται 6 ημέρες την 

εβδομάδα κι οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται 

από έμπειρους οδηγούς που κάνουν την εμπειρία 

ασυναγώνιστη. 

 

 

6) Σαφάρι στην έρημο 

 

Αυτή η μοναδική απογευματινή περιπέτεια ξεκινάει 

με jeep 4x4 μέσα από τους χρυσαφένιους 

αμμόλοφους της ερήμου, οι οποίοι είναι ιδανικοί 

για μαγευτικές φωτογραφίες κατά το 

ηλιοβασίλεμα. Προορισμό αποτελούν οι 

Βεδουΐνικες τέντες, στις οποίες προσφέρεται, 

σύμφωνα με το αραβικό καλωσόρισμα, τσάι 

στους επισκέπτες.  Οι περιπέτεια συνεχίζεται με μία 

μικρή βόλτα με τις καμήλες. Το δείπνο σερβίρεται 

κάτω από τον έναστρο ουρανό της ερήμου, με τη 

συνοδεία παραδοσιακών χορών. 

 

 

 

 

 



7) Ferrari World 

 

Το Ferrari World είναι το πρώτο θεματικό πάρκο 

της Ferrari και βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι. 

Διαθέτει 20 θεματικές βόλτες, όπως η Formula 

Rossa, η Formula 1 και το Flying Aces. Θαυμάστε 

τη συλλογή της Ferrari στο Galleria ή ψωνίστε 

δώρα στην μπουτίκ. Το πάρκο αυτό θα 

απολαύσουν κι οι μικροί ταξιδιώτες στο Junior 

Training Camp, στο Junior GT  και στο Grand Prix.  

 

 

 

8) Miracle Garden 

 

Πρόκειται για ένα χώρο 72.000τμ γεμάτο μυρωδιές 

και χρώματα που αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις. 

Αυτό το μοναδικό θέαμα είναι μία από τις 

μοναδικές δημιουργίες του Cityland. Κάθε χρόνο 

ανθίζουν 150 εκατομμύρια λουλούδια, 

δημιουργώντας χρωματιστούς θόλους. Οι εικόνες 

που θα αποκομίσετε εδώ είναι άκρως 

εντυπωσιακές, ενώ η βόλτα θα σας μείνει 

αξέχαστη. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Chicken Saloona 

 

Αυτό το πιάτο, γνωστό για την απλή προετοιμασία 

του και την υπέροχη γεύση του, αξίζει να το 

δοκιμάσετε κατά την επίσκεψή σας στο Ντουμπάι. 

Παρασκευάζεται από κομμάτια κοτόπουλου, 

κουρκουμά, ελαιόλαδο, τζίντζερ, σκόρδο, 

κρεμμύδι, μπαχαρικά και λευκό ρύζι. Είναι ένα 

πιάτο πλούσιο σε βιταμίνες και πρωτεΐνες κι είναι 

ιδανικό για κάθε ειδική περίσταση ή γιορτή στα 

Εμιράτα, καταλαμβάνοντας μία ξεχωριστή θέση 

στις καρδιές ντόπιων κι επισκεπτών. 

 

 

 

 



 Oozie 

 

Το Oozie είναι ένα από τα πιο γνωστά πιάτα στην 

περιοχή του Κόλπου. Διαθέτει εξέχουσα θέση σε 

ειδικές περιστάσεις, όπως γαμήλια τραπέζια κι 

εορταστικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για κοτόπουλο 

με ρύζι που γαρνίρεται ένα μείγμα τηγανητών ή 

καβουρδισμένων ξηρών καρπών. Συχνά 

σερβίρεται με σαλάτα ή γιαούρτι. 

 

 

 

 

 

 Σουκ 

 

Τα ιστορικά παζάρια του Ντουμπάι είναι γεμάτα 

χρυσαφικά, κοσμήματα, υφάσματα, αρώματα και 

μπαχαρικά.  Πρόκειται για πολυσύχναστες 

περιοχές γεμάτες μεθυστικές μυρωδιές. Αγοράστε 

αποξηραμένα λάιμ, σαφράν, βατόμουρα, 

αποξηραμένα τριαντάφυλλα και διάφορα 

παραδοσιακά μείγματα μπαχαρικών της Μέσης 

Ανατολής. Προμηθευτείτε δώρα για τους 

αγαπημένους σας, αναμνηστικά, χειροποίητα 

φανάρια και ρούχα. Τα σουκ που θα βρείτε τη 

μεγαλύτερη ποικιλία είναι το Spice Souk, το Gold Souk, το Khan Murjan Souk και το Souk Al 

Bahar. 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Ντουμπάι έχει πολλά να προσφέρει και μετά τη 

δύση του ηλίου. Το εμιράτο φιλοξενεί μερικά από τα 

πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα στον κόσμο. Τα 

κλαμπ είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και 

Σάββατο, με την Παρασκευή και το Σάββατο να 

θεωρούνται Σαββατοκύριακο. Η νυχτερινή 

διασκέδαση είναι απλωμένη σε όλη την πόλη. Τα 

περισσότερα κλαμπ προσφέρουν Βραδιές για τις 

Κυρίες (Ladies’ Nights) κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. 


