
 
 

Διάρκεια:  6 ημέρες                                              

Αναχωρήσεις:  01, 08, 15, 22/09, 06, 13, 21, 26, 27/10, 03, 10, 11/11  
 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
 
                    Το ψηλότερο, το ακριβότερο, το πιο χλιδάτο… 

 
 Από μια μικρή άσημη πολιτεία της ερήμου, το Ντουμπάι μεταμορφώθηκε σε μια μοντέρνα 
«Πόλη της υπερβολής», που κυνηγά πλέον το μεγαλύτερο, το υψηλότερο, το ακριβότερο, 

το πιο χλιδάτο. Εδώ βρίσκεται το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο Burj Dubai, το 
μεγαλύτερο τεχνητό νησί Palm Island, το μεγαλύτερο τεχνητό χιονοδρομικό κέντρο (Ski 

Dubai) και το μεγαλύτερο Shopping Mall στον κόσμο Emirates Mall & Dubai Mall. Ακόμα 
και τα ξενοδοχεία στο Ντουμπάι αποτελούν από μόνα τους αξιοθέατα, και μάλιστα 
μοναδικά. Το «Burj-al-Arab» είναι το υψηλότερο επτά (!) αστέρων ξενοδοχείο στον 

κόσμο, σήμα κατατεθέν του Ντουμπάι. 
 

Πρόγραμμα Εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Ντουμπάι 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ε. Βενιζέλος» και απογείωση για Ντουμπάι. Άφιξη, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. 

 
2η  ημέρα: Ντουμπάι – Ξενάγηση πολης – Παραδοσιακή αγορά Μπαστακια 
(Bastakyia) – Μουσείο Καφέ – Αγορά Υφασμάτων – Burj Khalifa 124ος, 125ος 

όροφος - Aquarium  
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο και μαγευτικό Ντουμπάι. 

Θα γνωρίσετε την πόλη του Ντουμπάι με την μοναδική αρχιτεκτονική. Οι ερωτήσεις “Τι 
πρέπει να δω; Τι πρέπει να κάνω; Τι πρέπει να ξέρω” δεν θα σας απασχολήσουν καθόλου. 
Έχουμε ετοιμάσει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα εκδρομής στο Ντουμπάι για εσάς που τα 

περιλαμβάνει όλα. Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο (εφόσον είναι ανοιχτό) που 
βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι (Al Fahidi st.), περνώντας από την παραδοσιακή 

συνοικία Μπαστακία (Bastakiya). Μοναδικά Σούκ, Παζάρια με χίλιάδες χρώματα, 
αρώματα, αγορά υφασμάτων, Επίσκεψη στο Μουσείο Καφέ. Με το χαρακτηριστικό τοπικό 
ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των 

Μπαχαρικών, που έρχονται όπως παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Χρόνος 
ελεύθερος. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με την περιοχή της Τζουμέιρα (Jumeirah), με 

τις μονοκατοικίες και την μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του Σείχη 
Ζάϊεντ (Sheikh Zayed), το δρόμο όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, 



 
 

κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα (Jumeirah Mosque) όπου θα κάνουμε μία στάση 
για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο Burj 

Al Arab. Στη συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα που 
έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα. Ενδιάμεσα θα υπάρχει και στάση για φωτογραφίες στο 

ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε την 
μοναδική Μαντινάτ Τζουμέιρα (Madinat Jumeirah) τη διάσημη «Βενετία» των Αραβικών 
Εμιράτων. Στη Madinat Jumeirah μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής 

τέχνης και να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι. ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΨΩΝΙΑ Η ώρα για τα 
ψώνια στο Ντουμπάι έφτασε, περνώντας από το παλάτι του Σείχη κατευθυνόμαστε στο 

Dubai Mall για τις αγορές σας. Επίσης θα δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του 
κόσμου που χορεύουν υπό τους ήχους της μουσικής, μπροστά στον υψηλότερο 
ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa. 

 
3η ημέρα: Ντουμπάι Ψώνια– Έρημος και Σαφάρι με Jeep 4x4 – Βόλτα με Καμήλες 

Καραβάνι στην Έρημο – Βεδουινικό Πάρτυ – Δώρο η εμπειρία Sand Board (σκι 
με σανίδα στην έρημο)  
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, έχουμε την ημέρα μας ελεύθερη για ψώνια. Για τα 

ψώνια στο Ντουμπάι σας προτείνουμε το Mall of Emirates, όπου μπορείτε να χαθείτε στο 
πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας. Εκεί μπορείτε επίσης να ζήσετε την 

εμπειρία του ski στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό κέντρο του κόσμου. Μπορείτε επίσης 
να επισκεφτείτε το La Mer που άνοιξε πριν από δύο χρόνια και έχει γίνει ένα από τα 

hotspot του Ντουμπάι. Η περιοχή  βρίσκεται στην περιοχή της Τζουμέιρα. Είναι η περιοχή 
της παραλίας με τα πολλά καταστήματα, τα κομψά εστιατόρια και τις καφετέριες και τα 
πιο cool μπάνια! Υπάρχουν τόσα πολλά εστιατόρια που σίγουρα θα βρείτε κάτι στα 

γαστρονομικά γούστα σας. Για να δείτε μερικά καταπληκτικά έργα τέχνης του δρόμου, 
περπατήστε κατά μήκος των καταστημάτων και να έχετε μαζί τη φωτογραφική μηχανή 

σας. Νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια στην έρημο με Jeep 
4Χ4. Μετά από παιχνίδια με τα Jeep 4Χ4 στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο 
ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε Βεδουίνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν 

σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία βεδουίνοι, προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και 
θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το δείπνο απόψε 

θα 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 ημέρα: Ντουμπάι – Ελεύθερη ημέρα 

Μετά το πρωινό μας Για όσους επιθυμούν προαιρετική εκδρομή για το Αμπού Ντάμπι, 
μετά από περίπου 2 ώρες και 190 χιλιόμετρα, θα φτάσουμε στον Άμπου Ντάμπι, την 
πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο 

από τα 7 που αποτελούν τη χώρα. Θα κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάϊεντ και στην 
διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στα δεξιά μας την περιοχή Dubai Marina, την 

πιο καινούρια περιοχή στο Ντουμπάι με τους περισσότερους ουρανοξύστες και την 
περιοχή Jebel Ali που αποτελεί την βιομηχανική και κατασκευαστική ζώνη του Ντουμπάι. 
Εκεί βρίσκονται, το μεγαλύτερο μέχρι και σήμερα τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το λιμάνι 

Jebel Ali, το τεχνητό νησί του φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο αεροδρόμιο (υπό 
κατασκευή) που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μικρή στάση στη μέση της 

διαδρομής. Φτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο 
μεγαλοπρεπές τζαμί του Σεΐχη Ζάϊεντ που είναι φτιαγμένο όλο από μάρμαρο και χρυσό, 
ενώ μέσα θα δούμε και το μεγαλύτερο μονοκόμματο χειροποίητο χαλί στον κόσμο. Από 

εκεί θα περάσουμε από την περιοχή με τα 17 παλάτια των γιων του Σεΐχη Ζάϊεντ για να 
καταλήξουμε στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα, τωρινού κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι αλλά 

και προέδρου της χώρας. Περνώντας από το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων 
Emirates Palace που είναι κτισμένο με χρυσό, μάρμαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους 
του τους χώρους (πηγαίνουμε για καφέ κατόπιν διαθεσιμότητας) καταλήγουμε στο 

μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι το Marina Mall όπου θα έχουμε ελεύθερο 



 
 

χρόνο. Κατά το μεσημέρι αναχώρηση από το εμπορικό και θα καταλήξουμε για γεύμα σε 
πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο στο Yas Island. Στο Yas Island εκτός από την πίστα της 

Φόρμουλα 1 βρίσκεται και το μεγαλύτερο πάρκο της Ferrari με το γρηγορότερο τραινάκι 
στον κόσμο, καθώς και το μουσείο της Ferrari . Επιστροφή . Το βράδυ πρόταση για ποτό 

σε ένα μαγευτικό BAR μαζί με τον αρχηγό σας με θέα το Burj Al Arab σε εξωτερικό χώρο! 
 
5η ημέρα: Ντουμπάι – Κρουαζιέρα με Δείπνο στην Μαρίνα 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο ημέρα ελεύθερη. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 
κρουαζιέρα στην Μαρίνα μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό. Εκεί θα 

απολαύσετε το νυχτερινό  Ντουμπάι που είναι λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και Διανυκτέρευση. 
 

6η ημέρα: Ντουμπάι - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο Ντουμπάι για το αεροδρόμιο και την 

επιστροφή μας στην Αθήνα. Το ταξίδι στο Ντουμπάι έφτασε στο τέλος του και εμείς 
επιστρέφουμε χαρούμενοι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το υπέροχο ταξίδι μας. 
 

Τιμή κατά άτομο: 
 

Αναχωρήσεις Ημέρες Ξενοδοχείο Δίκλινο 
Διαφορά 

Μονοκλίνου 

01, 08, 15, 

22/09 

6 

4* Sup Hotel Novotel WTC ή 
εφάμιλλο 

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 € 

06, 13, 21/10 

4* Sup Hotel Novotel WTC ή 
εφάμιλλο 

775 € + 220 € 

5* Crown Plaza SZR 865 € + 275 € 

5* LUX Hotel Canal 

Central/Radisson Canal ή 
εφάμιλλο 

895 € + 370 € 

5*LUX Hotel Paramount Hotel ή 
εφάμιλλο 

985 € + 420 € 

26/10 

4* Sup Hotel Novotel WTC ή 
εφάμιλλο 

855 € + 220 € 

5* Crown Plaza SZR 920 € + 275 € 

5* LUX Hotel Canal 
Central/Radisson Canal ή 

εφάμιλλο 

1.040 € + 370 € 

5* LUX Hotel Paramount Hotel ή 

εφάμιλλο 
1.089 € + 395 € 

27/10 

 
4* Sup Hotel Novotel WTC ή 

εφάμιλλο 
765 € + 220 € 

 5* Crown Plaza SZR 830 € + 275 € 

 

5* LUX Hotel Canal 

Central/Radisson Canal ή 
εφάμιλλο 

950 € + 370 € 

 
5* LUX Hotel Paramount Hotel ή 

εφάμιλλο 
999 € + 395 € 



 
 

Περιλαμβάνονται: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates Airlines 
 5 νύχτες Διαμονή με πλούσιο πρωινό σε ξενοδοχείο επιλογής  

 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  
 Ολοήμερη Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι με γεύμα  
 Τις πιο γνωστές παραδοσιακές αγορές, παζάρια , Bastakya, Αγορά υφασμάτων  

 Μουσείο Καφέ  
 Είσοδοι σε μουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουμπάι & Νερό κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησης  
 Σαφάρι 4χ4 με δείπνο barbeque και χορό κοιλιάς. Δωρεάν σκι Σανίδας στην Έρημο 

. Βόλτα με καμήλες  

 Ενημερωτικά έντυπα  
 Έμπειρος Έλληνας Πιστοποιημένος διπλωματούχος ξεναγός με 12 χρόνια εμπειρία 

για όλη την διάρκεια!  
 Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέον καλύψεις Covid-19. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων μας  
 24ώρες χρήση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης. Είμαστε μαζί σας από την πρώτη 

ημέρα του ταξιδιού έως την τελευταία!  
 Ειδικές Τιμές για τα αξιοθέατα και εκπτώσεις για τα Εμπορικά κέντρα αποκλειστικά 

για εσάς!  
 Νέο Ταξιδιωτικός οδηγός Ντουμπάι 

 

Δεν Περιλαμβάνονται:  
 

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & φιλοδωρήματα (455€) 
 Δημοτικά Τέλη Ξενοδοχείου: περίπου  4€ για 4* & 5€ για 5* κατηγορία 

ξενοδοχείου ανά δωμάτιο ανά βραδιά πληρωτέα απευθείας στα ξενοδοχεία 

 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό. 
 

Σημειώσεις: 
 

 Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία 

επίσκεψη  
 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. 

 Το τρίκλινο δωμάτιο είναι σε όλα τα ξενοδοχεία δωμάτιο με 1 King Size Bed και 1 
έξτρα κρεβάτι πτυσσόμενο. 

 Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ. 
 Θα πρέπει να έχετε δηλώσει πριν την αναχώρηση σας αν επιθυμείτε να 

ακολουθήσετε τις προαιρετικές εκδρομές, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την 

αναχώρηση. 
 

 
Πτήσεις: 
 

Πτήση Δρομολόγιο Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 210 Αθήνα – Ντουμπάι 18:05 23:35 

ΕΚ 209 Ντουμπάι – Αθήνα 10:50 14:00 

 


