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ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
 

                    Το ψηλότερο, το ακριβότερο, το πιο χλιδάτο… 
 
 Από μια μικπή άζημη πολιηεία ηηρ επήμος, ηο Νηοςμπάι μεηαμοπθώθηκε ζε μια μονηέπνα 

«Πόλη ηηρ ςπεπβολήρ», πος κςνηγά πλέον ηο μεγαλύηεπο, ηο ςτηλόηεπο, ηο ακπιβόηεπο, 
ηο πιο σλιδάηο. Εδώ βπίζκεηαι ηο ςτηλόηεπο κηίπιο ζηον κόζμο Burj Dubai, ηο 

μεγαλύηεπο ηεσνηηό νηζί Palm Island, ηο μεγαλύηεπο ηεσνηηό σιονοδπομικό κένηπο (Ski 
Dubai) και ηο μεγαλύηεπο Shopping Mall ζηον κόζμο Emirates Mall & Dubai Mall. Ακόμα 
και ηα ξενοδοσεία ζηο Νηοςμπάι αποηελούν από μόνα ηοςρ αξιοθέαηα, και μάλιζηα 

μοναδικά. Το «Burj-al-Arab» είναι ηο ςτηλόηεπο επηά (!) αζηέπυν ξενοδοσείο ζηον 
κόζμο, ζήμα καηαηεθέν ηος Νηοςμπάι. 

 
Πξόγξακκα Δθδξνκήο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα – Νηνπκπάη 
Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην «Δ. Βεληδέινο» θαη απνγείσζε γηα Ληνπκπάη. Άθημε, 

κεηαθνξά ζην μελνδνρείν γηα δηαλπθηέξεπζε. 
 
2ε  εκέξα: Νηνπκπάη – Ξελάγεζε πνιεο – Παξαδνζηαθή αγνξά Μπαζηαθηα 

(Bastakyia) – Μνπζείν Καθέ – Αγνξά Υθαζκάησλ – Burj Khalifa 124νο, 125νο 
όξνθνο - Aquarium  

Κεηά ην πξσηλό μεθηλάκε γηα λα γλσξίζνπκε ην θνζκνπνιίηηθν θαη καγεπηηθό Ληνπκπάη. 
Θα γλσξίζεηε ηελ πόιε ηνπ Ληνπκπάη κε ηελ κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή. Νη εξσηήζεηο "Τη 
πξέπεη λα δσ; Τη πξέπεη λα θάλσ; Τη πξέπεη λα μέξσ" δελ ζα ζαο απαζρνιήζνπλ θαζόινπ. 

Έρνπκε εηνηκάζεη έλα εθπιεθηηθό πξόγξακκα εθδξνκήο ζην Ληνπκπάη γηα εζάο πνπ ηα 
πεξηιακβάλεη όια. Θα μεθηλήζνπκε κε ην ιανγξαθηθό κνπζείν (εθόζνλ είλαη αλνηρηό) πνπ 

βξίζθεηαη ζην παιηό θάζηξν Φαρίληη (Al Fahidi st.), πεξλώληαο από ηελ παξαδνζηαθή 
ζπλνηθία Κπαζηαθία (Bastakiya). Κνλαδηθά Σνύθ, Ξαδάξηα κε ρίιηάδεο ρξώκαηα, 
αξώκαηα, αγνξά πθαζκάησλ, Δπίζθεςε ζην Κνπζείν Θαθέ. Κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπηθό 

ηαμί ηνπ Creek ηελ Abra ζα πεξάζνπκε ζηα παζίγλσζηα παδάξηα ηνπ Φξπζνύ θαη ησλ 
Κπαραξηθώλ, πνπ έξρνληαη όπσο παιηά από δηάθνξεο ρώξεο ηεο Αλαηνιήο. Φξόλνο 

ειεύζεξνο. Σπλερίδνπκε ηελ μελάγεζε καο κε ηελ πεξηνρή ηεο Τδνπκέηξα (Jumeirah), κε 
ηηο κνλνθαηνηθίεο θαη ηελ κνλαδηθή ηεο παξαιία. Ξεξλώληαο ηε Ιεσθόξν ηνπ Σείρε 



 
 

Εάτελη (Sheikh Zayed), ην δξόκν όπνπ είλαη καδεκέλνη πεξίπνπ 250 νπξαλνμύζηεο, 
θαηεπζπλόκαζηε ζην Τδακί ηεο Τδνπκέηξα (Jumeirah Mosque) όπνπ ζα θάλνπκε κία ζηάζε 

γηα θσηνγξαθίεο εμσηεξηθά θαη θαηόπηλ ζην μελνδνρείν ζύκβνιν ηνπ Ληνπκπάη ζην Burj 
Al Arab. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε επίζθεςε ζην λεζί Palm Island ην λεζί θνίληθα πνπ 

έρεη ρηηζηεί κέζα ζηελ ζάιαζζα. Δλδηάκεζα ζα ππάξρεη θαη ζηάζε γηα θσηνγξαθίεο ζην 
μελνδνρείν ησλ αζηέξσλ ην Atlantis the Palm. Σηελ επηζηξνθή ζα επηζθεθηνύκε ηελ 
κνλαδηθή Καληηλάη Τδνπκέηξα (Madinat Jumeirah) ηε δηάζεκε «Βελεηία» ησλ Αξαβηθώλ 

Δκηξάησλ. Σηε Madinat Jumeirah κπνξείηε λα θάλεηε ηελ βόιηα ζαο ζηα καγαδηά ιατθήο 
ηέρλεο θαη λα αγνξάζεηε αλακλεζηηθά γηα ην Ληνπκπάη. ΛΤΝΥΚΞΑΗ ΧΨΛΗΑ ζπλερίδνπκε 

ηελ μελάγεζε… Ζ ώξα γηα ηα ςώληα ζην Ληνπκπάη έθηαζε, πεξλώληαο από ην παιάηη ηνπ 
Σείρε θαηεπζπλόκαζηε ζην Dubai Mall γηα ηηο αγνξέο ζαο. Δπίζεο ζα δείηε από θνληά ηα 
κεγαιύηεξα ζηληξηβάληα ηνπ θόζκνπ πνπ ρνξεύνπλ ππό ηνπο ήρνπο ηεο κνπζηθήο, 

κπξνζηά ζηνλ πςειόηεξν νπξαλνμύζηε ηνπ θόζκνπ Burj Khalifa. 
ΒURJ KHALIFA 124,125ν (όξνθνο) – ΑQUARIUM Γηα όζνπο επηζπκνύλ ζα επηζθεθηνύκε 

ην ςειόηεξν θηίξην ην θόζκνπ κε ύςνο 828 κέηξα θαη ζα κάζνπκε ηελ ηζηνξία θαη ηα 
ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ. Θα έρεηε ηελ επθαηξία λα κπείηε ζην γξεγνξόηεξν αζαλζέξ 
(65ρικ/ώξα), λα αλεβείηε ζηα παξαηεξεηήξηα 124-125 θαη λα ζαπκάζεηε ηελ 

νκνξθόηεξε ζέα ηνπ πεξζηθνύ θόιπνπ θαη ησλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ(Ζ είζνδνο δελ 
πεξηιακβάλεηαη). Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε επίζθεςε ζην Dubai Mall ην κεγαιύηεξν 

εκπνξηθό θέληξν ζηνλ θόζκν Δθεί κπνξείηε λα θσηνγξαθεζείηε ζην Dubai Aquarium ην 
ελπδξείν κε ην κεγαιύηεξν παξάζπξν. Σαο δίλεηαη κάιηζηα ε επθαηξία λα έξζεηε πξόζσπν 

κε πξόζσπν κε πεξηζζόηεξα από 33.000 πδξόβηα πιάζκαηα όπσο κε ην ηεξάζηην Sand 
Tiger θαξραξία, κε ζαιάρηα θιπ. Κηα ππνβξύρηα πεξηπέηεηα πνπ ππόζρεηαη λα είλαη 
πξαγκαηηθά αμέραζηε. (Ζ είζνδνο δελ πεξηιακβάλεηαη) 

 
3ε εκέξα: Νηνπκπάη – Έξεκνο θαη Σαθάξη κε Jeep 4x4 – Βόιηα κε Κακήιεο 

Καξαβάλη ζηελ Έξεκν – Βεδνπηληθό Πάξηπ – Γώξν ε εκπεηξία Sand Board (ζθη 
κε ζαλίδα ζηελ έξεκν)  
Κεηά ην πξσηλό καο ζην μελνδνρείν, έρνπκε ρξόλν ειεύζεξν. Λσξίο ην κεζεκέξη ζα 

μεθηλήζνπκε γηα κία κνλαδηθή πεξηπέηεηα ζηελ έξεκν κε Jeep 4Φ4. Κεηά από παηρλίδηα κε 
ηα Jeep 4Φ4 ζηνπο ακκόινθνπο θαη θσηνγξαθίεο ζην ειηνβαζίιεκα, ζα θαηαιήμνπκε ζε 

Βεδνπίληθεο ηέληεο. Δθεί ζα καο θαισζνξίζνπλ ζύκθσλα κε ηελ Αξαβηθή θηινμελία 
βεδνπίλνη, πξνζθέξνληαο καο παξαδνζηαθό ηζάη θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
απνιαύζνπκε κηα κηθξή βόιηα κε θακήιεο. Τν δείπλν απόςε ζα είλαη barbeque ζηελ 

ηέληα θάησ από ηνλ νπξαλό ηεο εξήκνπ, όπνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε παξαδνζηαθνύο 
ρνξνύο. Αξγά ην βξάδπ ζα επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν καο γηα δηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε εκέξα: Νηνπκπάη – Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην Άκπνπ Νηάκπη (κε είζνδν ζην 
Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ) – Πξόηαζε γηα πνηό κε ηνλ αξρεγό ζαο κε ζέα ην Burj Al 

Arab 
Κεηά ην πξσηλό καο Γηα όζνπο επηζπκνύλ πξναηξεηηθή εθδξνκή γηα ην Ακπνύ Ληάκπη, 

κεηά από πεξίπνπ 2 ώξεο θαη 190 ρηιηόκεηξα, ζα θηάζνπκε ζηνλ Άκπνπ Ληάκπη, ηελ 
πξσηεύνπζα ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ, ην κεγαιύηεξν θαη πινπζηόηεξν εκηξάην 
από ηα 7 πνπ απνηεινύλ ηε ρώξα. Θα θηλεζνύκε ζην δξόκν ηνπ Σεΐρε Εάτελη θαη ζηελ 

δηαδξνκή ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε ζηα δεμηά καο ηελ πεξηνρή Dubai Marina, ηελ 
πην θαηλνύξηα πεξηνρή ζην Ληνπκπάη κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο νπξαλνμύζηεο θαη ηελ 

πεξηνρή Jebel Ali πνπ απνηειεί ηελ βηνκεραληθή θαη θαηαζθεπαζηηθή δώλε ηνπ Ληνπκπάη. 
Δθεί βξίζθνληαη, ην κεγαιύηεξν κέρξη θαη ζήκεξα ηερλεηό ιηκάλη ζην θόζκν, ην ιηκάλη 
Jebel Ali, ην ηερλεηό λεζί ηνπ θνίληθα Jebel Ali θαη ην θαηλνύξην αεξνδξόκην (ππό 

θαηαζθεπή) πνπ ζα είλαη ην κεγαιύηεξν ζηνλ θόζκν. Κηθξή ζηάζε ζηε κέζε ηεο 
δηαδξνκήο. Φηάλνληαο Άκπνπ Ληάκπη ζα επηζθεθηνύκε θαη ζα μελαγεζνύκε ζην 

κεγαινπξεπέο ηδακί ηνπ Σεΐρε Εάτελη πνπ είλαη θηηαγκέλν όιν από κάξκαξν θαη ρξπζό, 
ελώ κέζα ζα δνύκε θαη ην κεγαιύηεξν κνλνθόκκαην ρεηξνπνίεην ραιί ζηνλ θόζκν. Από 
εθεί ζα πεξάζνπκε από ηελ πεξηνρή κε ηα 17 παιάηηα ησλ γησλ ηνπ Σεΐρε Εάτελη γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζην παιάηη ηνπ Σεΐρε Φαιίθα, ησξηλνύ θπβεξλήηε ηνπ Άκπνπ Ληάκπη αιιά 



 
 

θαη πξνέδξνπ ηεο ρώξαο. Ξεξλώληαο από ην κεγαινπξεπέο μελνδνρείν 6 αζηέξσλ 
Emirates Palace πνπ είλαη θηηζκέλν κε ρξπζό, κάξκαξν, γξαλίηε θαη αιάβαζηξν ζε όινπο 

ηνπ ηνπο ρώξνπο (πεγαίλνπκε γηα θαθέ θαηόπηλ δηαζεζηκόηεηαο) θαηαιήγνπκε ζην 
κεγαιύηεξν εκπνξηθό θέληξν ηνπ Άκπνπ Ληάκπη ην Marina Mall όπνπ ζα έρνπκε ειεύζεξν 

ρξόλν. Θαηά ην κεζεκέξη αλαρώξεζε από ην εκπνξηθό θαη ζα θαηαιήμνπκε γηα γεύκα ζε 
πνιπηειέο επηιεγκέλν εζηηαηόξην ζην Yas Island. Σην Yas Island εθηόο από ηελ πίζηα ηεο 
Φόξκνπια 1 βξίζθεηαη θαη ην κεγαιύηεξν πάξθν ηεο Ferrari κε ην γξεγνξόηεξν ηξαηλάθη 

ζηνλ θόζκν, θαζώο θαη ην κνπζείν ηεο Ferrari . Δπηζηξνθή . Τν βξάδπ πξόηαζε γηα πνηό 
ζε έλα καγεπηηθό BAR καδί κε ηνλ αξρεγό ζαο κε ζέα ην Burj Al Arab ζε εμσηεξηθό ρώξν! 

 
5ε εκέξα: Νηνπκπάη – Διεύζεξε εκ’εξα – Mall of Emirates (ρηνλνδξνκηθό) – 
Δκπεηξία κε ην Monorail κε ζέα από ςειά ηνλ Φνίληθα – Κξνπαδηέξα κε Γείπλν  

Ξξσηλό ζην μελνδνρείν. Δκείο ζαο πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ, νινθιεξώλνληαο ηε κέξα 
ζαο κε ην λα δήζεηε κηα κνλαδηθή εκπεηξία, ηελ Θξνπαδηέξα ζηελ Καξίλα. Μεθηλάκε - κε 

όζνπο ην επηζπκνύλ- κε ηελ επίζθεςε καο ζην MALL OF EMIRATES, όπνπ θη εθεί κπνξείηε 
λα ραζείηε ζην πιήζνο θαηαζηεκάησλ θαη λα θάλεηε ηηο αγνξέο ζαο θαζώο θαη λα δήζεηε 
ηελ εκπεηξία ηνπ ski ζην κνλαδηθό θιεηζηό ρηνλνδξνκηθό Θέληξν ηνπ θόζκνπ. Ξάξα πνιιά 

θαηαζηήκαηα, θνκςά εζηηαηόξηα θαη θαθεηέξηεο. Υπάξρνπλ ηόζα πνιιά εζηηαηόξηα πνπ 
ζίγνπξα ζα βξείηε θάηη ζηα γνύζηα ζαο. Ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζεη κηα καγεπηηθή 

δηαδξνκή κε ην Monorail (Τν Monorail είλαη πνιύ αξγό αιιά έρεηο ηελ επθαηξία λα 
απνιαύζεηο ηελ δηαδξνκή θαη λα δείο ηα θαιύηεξα από ςειά!) Καγεπηηθή δηαδξνκή ζα 

θηάζνπκε ζηελ θνξπθή ηνπ θνίληθα κε ζέα ηνλ αξαβηθό θόιπν θαη ην ATLANTIS THE 
PALM. Φσηνγξαθίεο έμσ ζην ATLANTIS THE PALM.Τν Atlantis The Palm 
επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ όξν ηνπ ηνπξηζηηθνύ ζέξεηξνπ. Βξίζθεηαη ζηελ εκηθπθιηθή 

δηακόξθσζε ηνπ ηερλεηνύ λεζηνύ Palm θαη πνιύ γξήγνξα έγηλε εκβιεκαηηθό ζεκείν ηνπ 
Ληνπκπάη θαη έλα από ηα αμηνζέαηα πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηζθέπηεηαη θάζε 

ηαμηδηώηεο. Νη ζνπίηεο θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, νη "ζηελέο επαθέο" κε ηα 
πδξόβηα είδε, νη ηζνπιήζξεο ηνπ Aquaventure Waterpark, ε κπζηεξηώδεο αύξα ηνπ 
ελπδξείνπ Lost Chambers, θαζώο επίζεο ηα πνιιά θαη δηάθνξα βξαβεπκέλα κπαξ θαη 

εζηηαηόξηα πξνκελύνπλ γηα μερσξηζηέο ζηηγκέο ηηο νπνίεο ζα ζπκάζηε γηα όιε ζαο ηε δσή. 
Σηε ζπλέρεηα ζα απνραηξεηήζνπκε ηελ πόιε ηνπ Ληνπκπάη θάλνληαο (πξναηξεηηθά) κηα 

θξνπαδηέξα ζηελ Καξίλα κέζα ζε παξαδνζηαθό ζθάθνο (dhow) κε θαγεηό όπνπ κπνξείηε 
λα απνιαύζεηε ην λπρηεξηλό Ληνπκπάη ινπζκέλν ζηα θώηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 
θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
6ε εκέξα: Νηνπκπάη - Αζήλα 

Ξξσηλό θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζην Ληνπκπάη γηα ην αεξνδξόκην θαη ηελ 
επηζηξνθή καο ζηελ Αζήλα. Τν ηαμίδη ζην Ληνπκπάη έθηαζε ζην ηέινο ηνπ θαη εκείο 
επηζηξέθνπκε ραξνύκελνη κε ηηο θαιύηεξεο αλακλήζεηο από ην ππέξνρν ηαμίδη καο. 

 
 

 
Τηκή θαηά άηνκν: 
 

Αλαρσξήζεηο Ηκέξεο Ξελνδνρείν Γίθιηλν 
Γηαθνξά 

Μνλνθιίλνπ 

16, 23, 
30/06, 05, 

07, 14, 
21/07, 04, 

11, 25/08, 
01, 08, 15, 

22/09 
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Aloft Hotel Deira/Park Regis Hotel 
Business 4* SUP 

630 € + 175 € 

Radisson Blu Hotel Canal 
View/Waterfront 5* Lux 

720 € + 225 € 

25 Hours Hotel One Central 5* 
Lux 

750 € + 240 € 

SLS Hotel 5* Luxury Hotel 1.040 € + 475 € 

 



 
 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε Emirates Airlines 

 Κία βαιίηζα 25 θηιώλ θαη κία ρεηξαπνζθεπή 7 θηιώλ ην άηνκν 
 Γηακνλή ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο 
 Ξινύζην πξσηλό 

 Κεηαθνξέο από /πξνο ηα αεξνδξόκην 
 Ξιήξεο Μελάγεζε ην Ξαιηό θαη ην Κνληέξλν Ληνπκπάη Θαη  πινύζην Γεύκα 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαηά ηελ μελάγεζε ηνπ Ληνπκπάη & Λεξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
μελάγεζεο 

 Ξαξαδνζηαθέο αγνξέο, παδάξηα  

 Κνπζείν Θαθέ 
 Γσξεάλ Δηζηηήξηα EXPO DUBAI  MEGA EVENT 

 Σαθάξη ζηνπο ακκόινθνπο  
 Βόιηα κε θαξαβάλη κε θακήιεο ζηελ έξεκν 
 Δπηινγή Quad Bike (Γνπξνύλεο γηα  2 άηνκα/ 1άηνκν) γηα κεγαιύηεξε απόιαπζε 

θαη αδξελαιίλε ζηελ έξεκν 
 Σόνπ –  παξαδνζηαθό Φνξό ηεο θνηιηάο. Ξινύζην δείπλν BARBEQUE κε αλαςπθηηθό 

 Ταμηδησηηθή αζθάιεηα θαη επηπιένλ αζθάιεηα Covid -19 
 Δλεκεξσηηθά έληππα 

 Έκπεηξνη Έιιελεο Ξηζηνπνηεκέλνη δηπισκαηνύρνη μελαγνί κε 15 ρξόληα εκπεηξία 
 Υπεξεζίεο ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ καο 
 24ώξεο ρξήζε ηειεθώλνπ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Δηδηθέο Τηκέο γηα ηα αμηνζέαηα θαη εθπηώζεηο γηα ηα Δκπνξηθά θέληξα  απνθιεηζηηθά 
γηα εζάο! 

 Ταμηδησηηθόο νδεγόο Ληνπκπάη 
 
Γελ Πεξηιακβάλνληαη:  

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ & θηινδσξήκαηα (455€) 

 Γεκνηηθά Τέιε Μελνδνρείνπ: πεξίπνπ  4€ γηα 4* & 5€ γηα 5* θαηεγνξία 
μελνδνρείνπ αλά δσκάηην αλά βξαδηά πιεξσηέα απεπζείαο ζηα μελνδνρεία 

 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή είλαη πξναηξεηηθό. 

 
 

Σεκεηώζεηο: 
 

 Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο λα παξαιεθζεί θακία 

επίζθεςε  
 Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζην ζαθάξη ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 6 εηώλ, ζε 

ελήιηθεο άλσ ησλ 65 εηώλ θαη ζε εγθύνπο 
 Τα μελνδνρεία δεηάλε πηζησηηθή θάξηα ή έλα πνζό ζπλήζσο γηα εγγύεζε κε ην 

check in. 

 Τν ηξίθιηλν δσκάηην είλαη ζε όια ηα μελνδνρεία δσκάηην κε 1 King Size Bed θαη 1 
έμηξα θξεβάηη πηπζζόκελν. 

 Ξξηλ ηελ αλαρώξεζε ζαο ζα πξέπεη λα έρεηε Αξλεηηθό Τεζη 72 ώξεο (3 εκέξεο) 
πξηλ ην ηαμίδη ζαο. 

 Τν PCR  Τεζη γηα ηελ επηζηξνθή ζαο έρνπκε θξνληίζεη γηα ηελ δηθή ζαο άλεζε λα 

γίλεηαη ζην μελνδνρείν ηεο δηακνλή ζαο ζην Ληνπκπάη θαη ην επηπιένλ θόζηνο ζα 
είλαη πεξίπνπ 50 επξώ.  Θα ρξεηαζηεί λα έρεη θιεηζηεί ξαληεβνύ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζα είλαη έηνηκα ζε 24 ώξεο. 
 Απαξαίηεην δηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ. 

 

 



 
 

 
Πηήζεηο: 

 

Πηήζε Γξνκνιόγην Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

ΔΘ 210 Αζήλα – Ληνπκπάη 18:05 23:35 

ΔΘ 209 Ληνπκπάη – Αζήλα 16:20 20:25 

 


