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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 6 ΜΕΡΕΣ
- SPECIAL–
ΗΜΕΡΑ 1- ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Συγκέντρωση στο διεθνές αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και
απογείωση για το ταξίδι στο µαγευτικό Ντουµπάι (Dubai). Άφιξη,
µεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
ΗΜΕΡΑ 2- ΝΤΟΥΜΠΑΙ – CITY TOUR-ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΤΑΚΙΑ (BASTAKYΙA – ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΦΕ ΑΓΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ
ΧΟΥΡΜΑ∆ΕΣ -ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) –
ΑQUARIUM (τα εισιτήρια περιλαµβάνονται)
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 (AlFahidist.), 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 ΣείχηΖάϊεντ (SheikhZayed), το δρόµο
όπου είναι µαζεµένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόµαστε
στο Τζαµί της Τζουµέιρα (JumeirahMosque) όπου θα κάνουµε µία
στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο
σύµβολο του Ντουµπάι στο BurjAlArab.

Στη συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψη στο νησί PalmIsland 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 ΜαντινάτΤζουµέιρα (MadinatJumeirah) τη διάσηµη
«Βενετία» των Αραβικών Εµιράτων. Στη MadinatJumeirah
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 DubaiMall 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 BurjKhalifa.
ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – ΑQUARIUM
θα επισκεφτούµε το ψηλότερο κτίριο το κόσµου µε ύψος 828
µέτρα και θα µάθουµε την ιστορία και τα στάδια κατασκευής του.
Θα έχετε την ευκαιρία να µπείτε στο γρηγορότερο ασανσέρ
(65χλµ/ώρα),να ανεβείτε στα παρατηρητήρια 124-125 και να
θαυµάσετε την οµορφότερη θέα του περσικού κόλπου και των
Αραβικών Εµιράτων(Η είσοδος περιλαµβάνεται). Αµέσως µετά
ακολουθεί η επίσκεψη στο DubaiMall το µεγαλύτερο εµπορικό
κέντρο στον κόσµοΕκεί µπορείτε να φωτογραφηθείτε στο
DubaiAquarium το ενυδρείο µε το µεγαλύτερο παράθυρο. Σας
δίνεται µάλιστα η ευκαιρία να έρθετε πρόσωπο µε πρόσωπο µε
περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσµατα όπως µε το τεράστιο
SandTiger καρχαρία, µε σαλάχια κλπ. Μια υποβρύχια περιπέτεια
που υπόσχεται να είναι πραγµατικά αξέχαστη. (Η είσοδος
περιλαµβάνεται).
HMΕΡΑ 3- ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4Χ4 – ΒΟΛΤΑ ΜΕ
ΚΑΜΗΛΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ - ΒΕ∆ΟΥΙΝΙΚΟ
ΠΑΡΤΥ- SandBoard∆ωρεάν (Σκι µε σανίδα στην έρηµο).
Μετά το πρωινό µας στο ξενοδοχείο, έχουµε χρόνο ελεύθερο.
Νωρίς το µεσηµέρι 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.
ΗΜΕΡΑ 4-ΝΤΟΥΜΠΑΪ – EXPODUBAITOUR(το µεγαλύτερο
Event στο Ντουµπάι)
Μετά το πρωινό µας στο ξενοδοχείο, η ηµέρα είναι για να
επισκεφτούµε το MegaEventστο Ντουµπάιη EXPO 2020.Ζήστε
την εκπληκτική Expo Dubai σε αυτή την ολοήµερη ξενάγηση, η
οποία διαθέτει 192 περίπτερα και θεωρείται η µεγαλύτερη
διοργάνωση που έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ στον αραβικό κόσµο.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να περπατήσετε και να εξερευνήσετε
κάθε µία από τις τρεις θεµατικές περιοχές - Ευκαιρία,
(opportunity) Κινητικότητα (mobility) και Βιωσιµότητα
(sustainability). Στη συνέχεια, απολαύστε ένα διάλειµµα για
φαγητό και εξερευνήστε το µεγαλύτερο γαστρονοµικό σόου στον
κόσµο, το οποίο προσφέρει 200 επιλογές για φαγητό µε κουζίνα
από όλο τον κόσµο.
Τέλος, επισκεφθείτε το World’sGreatestImmersion - AlWaslPlaza,
το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Expo. Απολαύστε απίστευτες
παραστάσεις και παραστάσεις θαυµάζοντας την οµορφιά του
θόλου, που είναι η µεγαλύτερη επιφάνεια προβολής 360 µοιρών
στον κόσµο.
ΗΜΕΡΑ 5- ΝΤΟΥΜΠΑΙ –Frame (Χρυσή Κορνίζα)ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ∆ΕΙΠΝΟ (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό µας η ηµέρα µας είναι ελεύθερη για τα ψώνια µας
και τις αγορές. Είσοδος στο Frame (χρυσή κορνίζα). Είσοδοςστο
Dubai frame,για τη µαγευτική θέα στο Ντουµπάι από το γυάλινο
διάδροµο του. Το Ντουµπάι εγκαινίασε την τελευταία ατραξιόν
του, µια γιγάντια κορνίζα που πλαισιώνει τις δυο αντίθετες όψεις
της πόλης. Τα ιστορικά της κτίρια και τα σύγχρονα κτίρια, το
παλιό και το σύγχρονο Ντουµπάι.Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε
το LaMer 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.
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ∆ΕΙΠΝΟ
Το βράδυ θα αποχαιρετήσουµε την πόλη του Ντουµπάι κάνοντας
προαιρετικά 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 ∆ιανυκτέρευση.
ΗΜΕΡΑ 6 - ΝΤΟΥΜΠΑΙ– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
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.

-

Περιλαµβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια µε βαλίτσα και χειραποσκευή
∆ιαµονή µε πλούσιο πρωινό
Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο
Ξενάγηση στην πόλη του Ντουµπάι µε ΓΕΥΜΑ
Είσοδοι σε µουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουµπάι& Νερό κατά
τη διάρκεια της ξενάγησης
Σαφάρι 4χ4 µε ∆ΕΙΠΝΟbarbeque και χορό κοιλιάς. ∆ωρεάν σκι
Σανίδας στην Έρηµο . ∆υνατότητα ανοιχτού τύπου Jeep.
Τις πιο γνωστές παραδοσιακές αγορές, παζάρια , Bastakyia, Αγορά
υφασµάτων
Μουσείο Καφέ
Είσοδος στο Burjkhalifa 124-125 όροφο
Είσοδος στο Aquarium
Είσοδος στο Dubai Frame
Είσοδος στο EXPODUBAI το µεγαλύτερο Event .(Αφορά µόνο µε
εισιτήρια µε την EmiratesAirlines)
Ταξιδιωτική ασφάλεια και επιπλέον ασφάλεια Covid -19 και
ιατροφαρµακευτική για όλες τις καλύψεις έως ηλικία 75 ετών.
Ενηµερωτικά έντυπα
Έµπειρος Έλληνας Πιστοποιηµένος διπλωµατούχος ξεναγός µε 12
χρόνια εµπειρία!
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!
Προτάσεις και κρατήσεις στα καλύτερα µπαρ & εστιατόρια
Νέο Ταξιδιωτικός οδηγός Ντουµπάι

-

-

∆εν Περιλαµβάνονται
Φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων & φιλοδωρήµατα 375
€
∆ηµοτικά Τέλη Ξενοδοχείου : περίπου 3€ για 3* , 4€ για 4* & 5€
για 5* κατηγορία ξενοδοχείου ανά δωµάτιο ανά βραδιά πληρωτέα
απευθείας στα ξενοδοχεία
Προσωπικά έξοδα
Κρουαζιέρα στην Μαρίνα µε δείπνο

