
DUBAI 

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 

  

ΗΝΨΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΣΑ 

ΝΣΟΤΜΠΑΙ 
με τους ΕΙΔΙΚΟΤ 

20 χρόνια Εμπειρίας & Εξειδίκευσης 

 

 

ΑΝΑΦΨΡΗΕΙ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΜΕ ΚΕΝΣΡΙΚΑ *ΝΕΑ* LUXURY ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑ 

 

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕ 

ΔΙΠΛΨΜΑΣΟΤΦΟΙ  

ΞΕΝΑΓΟΙ  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΑΥΑΛΕΙΑ 

COVID-19 

 



 

Γιατί να ταξιδέψετε μαζί μας 
 

 Ειδικοί στους Αραβικούς προορισμούς με Βαθιά γνώση και εμπειρία 

 Μικρά Γκρουπ 10-12 ατόμων  

 Σα πιο Πλούσια και ανανεωμένα προγράμματα ‘All Inclusive Excursions’ 

 Νέα πολυτελή και κεντρικά ξενοδοχεία , ώστε η διαμονή να είναι ευχάριστη εμπειρία 

 Μοναδικές προτάσεις για αξέχαστες εμπειρίες στο Ντουμπάι 

 Αναλυτικό ενημερωτικό υλικό του προορισμού και χάρτες 

 Πολλές εκπλήξεις και επιπλέον παροχές σε ταξίδια νεόνυμφων ανανέωση όρκων , 

γενεθλίων και άλλων ειδικών περιστάσεων. (ισχύει με ενημέρωση μας κατά την κράτηση ) 

 Υροντίδα ειδικών αιτημάτων – Vegan , vegetarian , gluten free , Αλλεργίες , smoking or 

non-smoking rooms .. Αυστηρή τήρηση και συνεχής επίβλεψη όλων των μέτρων 

προστασίας στον προορισμό , καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού 

 24ώρες χρήση τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης ανάγκης. Είμαστε μαζί σας από την πρώτη 

ημέρα του ταξιδιού έως την τελευταία μέσω Σηλεφώνου , Viber ,Skype WhatsApp, 

Messenger 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2022 

 

Παιδικι ζκπτωςθ  - 110 ευρϊ ( μοιραηόμενο δωμάτιο με 2 γονείσ ) 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA /  ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ  
 

09,16,23,30/06,07,14,21/07,04,11
, 

25/08/22 & 01, 08, 15, 22/09/22 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 
 

ETIHAD AIRLINES 
 
 
 
 

 
EMIRATES 
AIRLINES 

 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ 
ΚΛΙΝΟΤ 

ΣΙΜΗ  
Α/Α ΔΙΚΛΙΝΟ 

6 HMEΡΟ/ 5   ΝΤΧΣΕ  LUX 
Εκδρομζσ: 

- ΜΕΣΑΦΟΡΕ + 5 ΔΙΑΝ/ΕΙ 
- ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΞΕΝΑΓΗΗ  

ΝΣΟΤΜΠΑΙ, ΣΖΟΤΜΕΙΡΑ /  
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ MADINAT 
JUMEIRAH ΜΕ ΓΕΤΜΑ 

- ΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 &ΧΟΡΟ ΣΗ 
ΚΟΙΛΙΑ, ΔΕΙΠΝΟ + ΒΟΛΣΑ ΜΕ 
ΚΑΜΗΛΕ - SAND BOARD – SKI τθν 

ζρθμο 
*Δυνατότθτα βόλτα με γουροφνεσ ςτθν ζρθμο 
**Δυνατότθτα εκδρομισ ςτο Αμποφ Ντάμπι 
 

ALOFT HOTEL DEIRA/PARK REGIS HOTEL 
BUSINESS 4* SUP 

470 € 630€ 175€ 

RADISSON BLU HOTEL CANAL 
VIEW/WATERFRONT 5*LX  

560 € 720€ 225€ 

25 HOURS HOTEL ONE CENTRAL 5* LUX 
‘NEW’ (Με κζα το Μουςείο του 

Μζλλοντοσ)  

590€ 750€ 240€ 

SLS HOTEL 5* LUXURY HOTEL 
880€ 1040€ 475€ 

6 HMEΡΟ/ 5 ΝΤΧΣΕ   
‘ALL INCLUSIVE Excursions’   

‘NEW’ 
Εκδρομζσ: 

- ΜΕΣΑΦΟΡΕ + 5 ΔΙΑΝ/ΕΙ 
- ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΞΕΝΑΓΗΗ  ΝΣΟΤΜΠΑΙ, 

ΣΖΟΤΜΕΙΡΑ /  ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ MADINAT 
JUMEIRAH ΜΕ ΓΕΤΜΑ 

- ΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 &ΧΟΡΟ ΣΗ 
ΚΟΙΛΙΑ, ΔΕΙΠΝΟ + ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕ 
- SAND BOARD – SKI τθν ζρθμο 

*Δυνατότθτα βόλτα με γουροφνεσ ςτθν ζρθμο 
- Παραδοςιακζσ αγορζσ, παηάρια 
- Μουςείο Καφζ 

- LA PERLE DRAGON SHOW 
 (Καλλιτεχνικό υπερκζαμα!) 

- BURJ KHALIFA 124/125 & AQUARIUM 
- SKY OSBERVATORY  SLIDE NEW TOP !!! 

**Δυνατότθτα εκδρομισ ςτο Αμποφ Ντάμπι 

ALOFT HOTEL DEIRA/PARK REGIS HOTEL 
BUSINESS 4* SUP 

710€ 875€ 175€ 

RADISSON BLU HOTEL CANAL 
VIEW/WATERFRONT 5*LX 

799€ 965€ 225€ 

25 HOURS HOTEL ONE CENTRAL 5* LUX 
‘NEW’  (Με κζα το Μουςείο του 

Μζλλοντοσ)  

830€ 995€ 240€ 

SLS HOTEL 5* LUXURY HOTEL 
1125€ 1290€ 475€ 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2022 

Παιδικι ζκπτωςθ  - 110 ευρϊ ( μοιραηόμενο δωμάτιο με 2 γονείσ ) 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA /  ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ  
 

09,16,23,30/06,07,14,21/07,04,11, 
25/08/22 & 01, 08, 15, 22/09/22 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 
ETIHAD 

AIRLINES 

 
EMIRATES 
AIRLINES 

 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ 
ΚΛΙΝΟΤ 

ΣΙΜΗ Α/Α ΔΙΚΛΙΝΟ 

8 HMEΡΟ/ 7 ΝΤΧΣΕ 
‘ALL INCLUSIVE Excursions’   ‘NEW’ 

Εκδρομζσ: 
- ΜΕΣΑΦΟΡΕ + 7 ΔΙΑΝ/ΕΙ 

- ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΞΕΝΑΓΗΗ  ΝΣΟΤΜΠΑΙ, 
ΣΖΟΤΜΕΙΡΑ /  ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ MADINAT JUMEIRAH 
ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
-ΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 &ΧΟΡΟ ΣΗ ΚΟΙΛΙΑ, 
ΔΕΙΠΝΟ + ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕ -– SAND BOARD – 
SKI τθν ζρθμο 

*Δυνατότθτα βόλτα με γουροφνεσ ςτθν ζρθμο 
- Παραδοςιακζσ αγορζσ, παηάρια 
- Μουςείο Καφζ 
- FRAME (Χρυςι Κορνίηα) 
- LA PERLE DRAGON SHOW 

 (Καλλιτεχνικό υπερκζαμα!) 
- BURJ KHALIFA 124/125 & AQUARIUM 
- SKY OSBERVATORY  SLIDE NEW TOP !!! 

*Δυνατότθτα εκδρομισ ςτο Αμπου Ντάμπι 

ALOFT HOTEL DEIRA/PARK REGIS HOTEL 
BUSINESS 4* SUP 

725€ 965€ 235€ 

RADISSON BLU HOTEL CANAL 
VIEW/WATERFRONT 5*LX 

850€ 1085€ 299€ 

25 HOURS HOTEL ONE CENTRAL 5* LUX ‘NEW’ 
(Με κζα το Μουςείο του Μζλλοντοσ) 

890€ 1130€ 340€ 

SLS HOTEL 5* LUXURY HOTEL 1305€ 1540€ 655€ 

ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΑΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ TURKISH – 8 ΗΜΕΡΟ ALL INCLUSIVE 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA /  ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ  
 

09,16,23,30/06,07,14,21/07,04,11, 
25/08/22 & 01, 08, 15, 22/09/22 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 
TURKISH 
AIRLINES 

 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΝΤΧΣΑ 

6 HMEΡΟ/ 4 ΝΤΧΣΕ 
‘ALL INCLUSIVE Excursions’   ‘NEW’ 

Εκδρομζσ: 
- ΜΕΣΑΦΟΡΕ + 4 ΔΙΑΝ/ΕΙ 

- ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΞΕΝΑΓΗΗ  ΝΣΟΤΜΠΑΙ, ΣΖΟΤΜΕΙΡΑ /  
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ MADINAT JUMEIRAH ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
-ΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 &ΧΟΡΟ ΣΗ ΚΟΙΛΙΑ, ΔΕΙΠΝΟ + 
ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕ -– SAND BOARD – SKI τθν ζρθμο 

*Δυνατότθτα βόλτα με γουροφνεσ ςτθν ζρθμο 
- Παραδοςιακζσ αγορζσ, παηάρια 
- Μουςείο Καφζ 

*Δυνατότθτα εκδρομισ ςτο Αμπου Ντάμπι 

ALOFT HOTEL DEIRA/PARK REGIS HOTEL 
BUSINESS 4* SUP 

535€ 145€ 35€ 

RADISSON BLU HOTEL CANAL 
VIEW/WATERFRONT 5*LX 

605€ 180€ 45€ 

25 HOURS HOTEL ONE CENTRAL 5* LUX 
‘NEW’ 

(Με κζα το Μουςείο του Μζλλοντοσ) 
630€ 199€ 50€ 

SLS HOTEL 5* LUXURY HOTEL 865€ 380€ 95€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  (2 ΕΝΗΛΙΚΕ + 2 ΠΑΙΔΙΑ ζωσ 11,99 ετϊν)   
ΟΙ ΣΙΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕΛΙΚΕ ΜΕ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 

Family Adventure ++KIDS    ‘NEW’ 
6 HMEΡΟ/ 5 ΝΤΧΣΕ 

ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ 
09,16,23,30/06,07,14,21/07,04,11, 
25/08/22 & 01, 08, 15, 22/09/22 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ETIHAD AIRLINES 
ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΟΡΟΤ 

 

EMIRATES 
ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΟΡΟΤ 

 

Σιμι για 2 ενιλικεσ 
+ 

2 παιδιά 

Σιμι για 2 ενιλικεσ 
+ 

2 παιδιά 

5 ΝΤΧΣΕ ςε LUXURY  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
 

- ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΞΕΝΑΓΗΗ  ΝΣΟΤΜΠΑΙ, 
ΣΖΟΤΜΕΙΡΑ /  ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ MADINAT 

JUMEIRAH ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
-ΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 &ΧΟΡΟ ΣΗ ΚΟΙΛΙΑ, 

ΔΕΙΠΝΟ + ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕ 
AQUAVENTURE WATERPARK & LOST CHAMBERS 

DUBAI PARKS (1 day 2 parks ) LEGOLAND 
WATERPARK   + MOTIONGATE OR BOLLYWOOD 

 

GULF COURT/PARK REGIS HOTEL 
BUSINESS  

4* SUP 
4080 € 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
5225€ 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

RADISSON BLU HOTEL CANAL 
VIEW/WATERFRONT 5*LX 

4340 € 
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

5490€ 
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  (2 ΕΝΗΛΙΚΕ + 3 ΠΑΙΔΙΑ  ζωσ 11,99 ετϊν)  
ΟΙ ΣΙΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕΛΙΚΕ  ΜΕ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ 

Family Adventure ++KIDS    ‘NEW’ 
6 HMEΡΟ/ 5 ΝΤΧΣΕ 

ΑΝΑΧΩΡΗΕΙ 
09,16,23,30/06,07,14,21/07,04,11, 
25/08/22 & 01, 08, 15, 22/09/22 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 
ETIHAD AIRLINES 

 
ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΟΡΟΤ  

 
Σιμι για 2 ενιλικεσ   

+ 
3 παιδιά 

EMIRATES  
ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΟΡΟΤ  

 
Σιμι για 2 ενιλικεσ  

+ 
3 παιδιά 

5 ΝΤΧΣΕ ςε LUXURY  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
 

- ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΞΕΝΑΓΗΗ  ΝΣΟΤΜΠΑΙ, 
ΣΖΟΤΜΕΙΡΑ /  ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ MADINAT 
JUMEIRAH ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
-ΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 &ΧΟΡΟ ΣΗ ΚΟΙΛΙΑ, 
ΔΕΙΠΝΟ + ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕ  

AQUAVENTURE WATERPARK & LOST CHAMBERS 
DUBAI PARKS (1 day 2 parks ) LEGOLAND 

WATERPARK   + MOTIONGATE OR BOLLYWOOD  
 

GULF COURT/PARK REGIS 
HOTEL BUSINESS  

4* SUP 
4920€ 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 
6340€ 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
 

 

5250€ 
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

6670€ 
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

RADISSON BLU HOTEL CANAL 

VIEW/WATERFRONT 5*LX 



Περιλαμβάνονται 

Αεροπορικά ειςιτιρια με τθν Emirates (25Κ) + και χειραποςκευι  (7 Κ) 

 / Etihad Airlines χειραποςκευι (6Κ) + Βαλίτςα (23Κ) 

 Διαμονι με πλοφςιο  πρωινό 

 Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο  

 Πλιρεσ Ξενάγθςθ το Παλιό και το Μοντζρνο Ντουμπάι  

Και  πλοφςιο Γεφμα 

 Είςοδοι ςε μουςεία κατά τθν ξενάγθςθ του Ντουμπάι & Νερό  

κατά τθ διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ  

 Ειςιτιρια LA PERLE DRAGONE SHOW –* ‘ALL INCLUSIVE’ 8 ΗΜΕΡΕΣ  

 Παραδοςιακζσ αγορζσ, παηάρια - Μουςείο Καφζ 

 SKY OBSERVATORY SLIDE      ‘ALL INCLUSIVE’ 6/ 8 ΗΜΕΡΕ 

 BURJ KHALIFA 124/125& AQUARIUM   * ‘ALL INCLUSIVE’ 6/8 ΗΜΕΡΕ 

 Πρόταςθ για ποτό με τον αρχθγό ςασ με κζα το Burj Al Arab  

 αφάρι στους αμμόλοφους  

 Βόλτα με καραβάνι με καμήλες 20- 30ΛΕΠΣΑ  στην έρημο, ιδανικό για Instagram Posts *ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΟ 

Επιλογή Quad Bike (Γουρούνες για  2 άτομα/ 1άτομο) για μεγαλύτερη απόλαυση και αδρεναλίνη στην έρημο * ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΟ 

όου –  παραδοσιακό Φορό της κοιλιάς Πλούσιο δείπνο BARBEQUE με αναψυκτικό (εκτός περίοδο Ραμαζανιού) 

 Σαξιδιωτικι αςφάλεια και επιπλζον αςφάλεια Covid -19  Emirates Airlines  

 Ενθμερωτικά ζντυπα        

 Ζμπειροσ Ζλλθνασ  Πιςτοποιθμζνοσ διπλωματοφχοσ ξεναγόσ με 15 χρόνια εμπειρία! Τπθρεςίεσ τοπικών αντιπροςώπων μασ  

 24ϊρεσ χριςθ τθλεφϊνου ζκτακτθσ ανάγκθσ. Είμαςτε μαηί ςασ από τθν πρϊτθ θμζρα του ταξιδιοφ ζωσ τθν τελευταία. 

 Ειδικζσ Σιμζσ για τα αξιοκζατα και εκπτϊςεισ για τα Εμπορικά κζντρα  αποκλειςτικά για εςάσ! 

 Ο πιο πλιρθσ - Νζοσ Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ Ντουμπάι !  

 

 Δεν Περιλαμβάνονται 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων & φιλοδωριματα ……395 €   

*** τα οικογενειακά πακζτα (Family Adventure ++KIDS)  οι τιμζσ είναι τελικζσ με τουσ φόρουσ 

 Δθμοτικά Σζλθ Ξενοδοχείου : περίπου 3€ για 3* , 4€ για 4* & 5€ για 5* κατθγορία ξενοδοχείου ανά δωμάτιο ανά βραδιά πλθρωτζα απευκείασ 

ςτα ξενοδοχεία/  Προςωπικά ζξοδα  

 

Πρόγραμμα πτιςεων 

 

 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΠΣΗΗ AEGEAN /SKY EXPRESS ΑΠΟ/ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ  Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΣΗΝ EMIRATES/ETIHAD*  ΑΠΟ  120 € 

 Οι ώρεσ που αναγράφονται ςτουσ πίνακεσ είναι τοπικζσ ανά πόλθ 

 Οι αεροπορικζσ εταιρίεσ διατθροφν το δικαίωμα να αλλάξουν τισ ώρεσ πτιςεων χωρίσ προειδοποίθςθ  

Νζεσ υπθρεςίεσ για τθν καλφτερθ Αςφάλεια ςου – Προτεραιότθτα μασ θ Αςφάλεια ! 

o Μικρά γκρουπ ζωσ 12 άτομα κα ςυμμετζχουν ςτα γκρουπ μασ 

o Διπλανι κζςθ κενι ςτο ποφλμαν για τισ μετακινιςεισ ςασ και τισ εκδρομζσ ςασ. (Εκτόσ αν είναι οικογζνεια) 

o Μεγαλφτερθ ευελιξία ςτουσ  όρουσ των ακυρωτικών 

o Εγγραφι με τθν ελάχιςτθ δυνατι προκαταβολι! (ασ δίνουμε τθν δυνατότθτα να κάνετε κράτθςθ με μικρι προκαταβολι και δυνατότθτα μεταφοράσ των 

ειςιτθρίων ςε περίπτωςθ διάγνωςθσ COVID ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αεροπορικών εταιριών 

o Πλιρθσ ταξιδιωτικι αςφάλιςθ για Covid με επιπλζον κόςτοσ 20€  

 

 
Πτήση Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

EK 210 Αθήνα Ντουμπάι 18.05 23.35 

EK 209 Ντουμπάι Αθήνα 16.20 20.25 

 

ΕΤ090 
Αθήνα -Αμπού Ντάμπι 

Αμπού Ντάμπι – Ντουμπάι (BUS) 
       13:25         19:05 

ΕΤ091 
Ντουμπάι -Αμπού Ντάμπι (BUS) 

Αμπού Ντάμπι – Αθήνα 
       09:25              13:35 

 

ΣΚ1894 

ΣΚ762 

Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη 

Κωνσταντινούπολη Ντουμπάι 
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0040 

22:45 

0555 

ΣΚ759 

ΣΚ1893 

Ντουμπάι  Κωνσταντινούπολη 

Κωνσταντινούπολη Θεσσαλονίκη 

0740 

1905 

1115 

2030 

ΝΕΑ ΤΠΗΡΕΙΑ -ΑΣΟΜΙΚΌ ΑΥΑΡΙ (ΠΡΙΒΕ )  

Αν θέλετε μπορείτε ΕΠΙΠΛΕΟΝ να επιλέξετε την νέα 

υπηρεσία μας , το  ‘Private Safari ” αποκλειστικά για 

εσάς στην έρημο με υπέροχες εκπλήξεις!!! 

Περιλαμβάνει:  

Αποκλειστική πριβέ μεταφορά  από το ξενοδοχείο 

 αφάρι στους αμμόλοφους  

 Βόλτα με καραβάνι με καμήλες στην 

έρημο, ιδανικό για Instagram Posts 

 Επιλογή Quad Bike (Γουρούνες για  2 

άτομα/ 1άτομο) για μεγαλύτερη 

απόλαυση και αδρεναλίνη στην έρημο 

 όου –  παραδοσιακό Φορό της κοιλιάς  

 Πλούσιο δείπνο BARBEQUE με αναψυκτικό 

 Λιγότερο συνωστισμό 

***ΡΨΣΗΣΕ ΜΑ ΓΙΑ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ*** 



θμειϊςεισ Ζκδοςθ (‘A) – 24/04/2022 

 Οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο ςε ευρώ – Η ςειρά του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει χωρίσ να παραλθφκεί καμία επίςκεψθ 

 ε όλα τα ξενοδοχεία μασ προςφζρεται πλοφςιο πρωινό  

 Σα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά χωρίσ αλλαγι κατθγορίασ   

 Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με τα ςθμερινά ιςχφοντα ναφλα και φόρουσ αεροδρομίων . Η όποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει τουσ 

πελάτεσ 

 Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτο ςαφάρι ςε παιδιά θλικίασ κάτω των 6 ετών, ςε ενιλικεσ άνω των 65 ετών και ςε εγκφουσ 

 Σα ξενοδοχεία ηθτάνε πιςτωτικι κάρτα ι ζνα ποςό ςυνικωσ για εγγφθςθ με το check in. 

 H παραλαβι δωματίων γίνεται 15:00μμ  και θ παράδοςθ ςτισ 12:00 το μεςθμζρι 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΝΣΟΤΜΠΑΪ 1 ΩΡΑ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & 2 ΩΡΕ ΣΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 

 Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. 

 Κάκε νζα ζκδοςθ του τιμοκατάλογου καταργεί τον προθγοφμενο.  

 ΣΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΕΙΝΑΙ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΩΜΑΣΙΟ ΜΕ 1 KING SIZE BED + 1 EΞΣΡΑ ΚΡΕΒΑΣΙ ΠΣΤΟΜΕΝΟ 

 ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΑ ΜΕ ΙΧΤ ΓΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 6 ΜΗΝΕ ΜΕΣΑ ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ 

 Η ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΧΤ ΣΩΝ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΩΝ ΕΚΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΣΑΞΙΔΙΩΣΩΝ 

 Σο γραφείο μασ δεν ευκφνεται για αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία και τα πρωτόκολλα των κρατϊν ,που αφοροφν τον COVID  

 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ:  ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 500 ΕΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΜΟ – ΕΞΟΦΛΗΗ 15 ΗΜΕΡΕ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΗ  

 Η ΕΙΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο ξέρετε ότι το Ντουμπάι βραβεύτηκε ως καλύτερος 

προορισμός στο Trip Advisor ?  

Μην χάσετε για τους πιο τολμηρούς: 

o Βόλτα με ελικόπτερο ή Αερόστατο 

o Κατάδυση μέσα σε μοναδικό εστιατόριο  

o Κολύμπησε με καρχαρίες  

o Επίσκεψη στο μοναδικό Μουσείο του μέλλοντος 

o Δοκίμασε ένα Burger από Καμήλα 

o Μοναδικές αγορές μπαχαρικών, χαλιών 

o Κάνε σκι και συνάντηση για φωτογραφία με τους πιγκουίνους 

o Deep dive Dubai 

o Aura sky pool μπάνιο με θέα τον Περσικό στην Χηλότερη πισίνα 

 

 



 

 

ΝΣΟΤΜΠΑΙ 6 ΗΜΕΡE LUX - 5 NYXTE 
      Ενδεικτικό Πρόγραμμα  

ΗΜΕΡΑ 1 - ΑΘΗΝΑ – ΝΣΟΤΜΠΑΙ υγκέντρωση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και απογείωση για το ταξίδι  στο μαγευτικό Ντουμπάι (Dubai). Άφιξη, 

μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 2 - ΝΣΟΤΜΠΑΙ – CITY TOUR - ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΑ (BASTAKYΙA –  ΜΟΤΕΙΟ ΚΑΥΕ - ΑΓΟΡΑ ΤΥΑΜΑΣΨΝ – ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΚΑΥΕ ΚΑΙ ΦΟΤΡΜΑΔΕ - 

ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – ΑQUARIUM  

Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο και μαγευτικό Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την πόλη του Ντουμπάι με την μοναδική αρχιτεκτονική. Οι 

ερωτήσεις "Σι πρέπει να δω; Σι πρέπει να κάνω; Σι 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 Υαχίντι (Al Fahidi st.), 

περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία (Bastakiya). Μοναδικά ούκ, 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 Φρυσού και των Μπαχαρικών, που έρχονται όπως 

παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Φρόνος ελεύθερος. υνεχίζουμε την ξενάγηση μας με την περιοχή της Σζουμέιρα (Jumeirah), με τις μονοκατοικίες και την 

μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του είχη Ζάϊεντ (Sheikh Zayed), το δρόμο όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Σζαμί 

της Σζουμέιρα (Jumeirah Mosque) όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο Burj Al Arab. τη 

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. την επιστροφή θα επισκεφτούμε την μοναδική Μαντινάτ Σζουμέιρα (Madinat Jumeirah) τη διάσημη «Βενετία» των 

Αραβικών Εμιράτων. τη Madinat Jumeirah μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι. ΝΣΟΤΜΠΑΙ 

ΧΨΝΙΑ συνεχίζουμε την ξενάγηση… Η ώρα για τα ψώνια στο Ντουμπάι έφτασε, περνώντας από το παλάτι του είχη 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.  

ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – ΑQUARIUM Για όσους επιθυμούν 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 δεν περιλαμβάνεται). Αμέσως μετά ακολουθεί η επίσκεψη στο Dubai Mall το μεγαλύτερο 

εμπορικό κέντρο στον κόσμο Εκεί μπορείτε να φωτογραφηθείτε στο Dubai Aquarium το ενυδρείο με το μεγαλύτερο παράθυρο. ας δίνεται μάλιστα η ευκαιρία να έρθετε 

πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο Sand Tiger καρχαρία, με σαλάχια κλπ. Μια υποβρύχια περιπέτεια που 

υπόσχεται να είναι πραγματικά αξέχαστη. (Η είσοδος δεν περιλαμβάνεται). 

HMΕΡΑ 3 - ΕΡΗΜΟ ΑΥΑΡΙ ΜΕ JEEP 4Φ4 – ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΣΗΝ ΕΡΗΜΟ - ΒΕΔΟΤΙΝΙΚΟ ΠΑΡΣΤ- Sand Board Δωρεάν (κι 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 4Φ4. Μετά από 

παιχνίδια με τα Jeep 4Φ4 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. Σο 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 - ΝΣΟΤΜΠΑΩ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟ ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΙ Με γεύμα και είσοδος στο Μουσείο του Λούβρου – Πρόταση για ποτό με τον αρχηγό σας με θέα το 

BURJ AL ARAB!  

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 εΐχη  

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. Υτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο μεγαλοπρεπές τζαμί του εΐχη 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 εΐχη Ζάϊεντ για να καταλήξουμε στο παλάτι του εΐχη Φαλίφα, 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. το Yas Island εκτός από την πίστα της Υόρμουλα 1 

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

ένα μαγευτικό BAR μαζί με τον αρχηγό σας με θέα το Burj Al Arab σε εξωτερικό χώρο! 

ΗΜΕΡΑ 5 - ΝΣΟΤΜΠΑΙ – ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ – MALL OF EMIRATES (χιονοδρομικό) - (Μοναδική Εμπειρία με το MONORAIL Με θέα από ψηλά τον Υοίνικα!) - MONO RAIL - 

ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Εμείς σας προτείνουμε τα παρακάτω, ολοκληρώνοντας τη μέρα σας με το να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία, την Κρουαζιέρα στην Μαρίνα. 

Ξεκινάμε - με όσους το επιθυμούν- με την επίσκεψη μας στο MALL OF EMIRATES, όπου κι εκεί μπορείτε να χαθείτε στο πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας 

καθώς και να ζήσετε την εμπειρία του ski στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό Κέντρο του κόσμου. Πάρα πολλά καταστήματα, κομψά εστιατόρια και καφετέριες. 

Τπάρχουν τόσα πολλά εστιατόρια που σίγουρα θα βρείτε κάτι στα γούστα σας. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει μια μαγευτική διαδρομή με το Monorail (Σο Monorail είναι πολύ 

αργό αλλά έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις την διαδρομή και να δείς τα καλύτερα από ψηλά!) Μαγευτική διαδρομή  θα φτάσουμε στην κορυφή του φοίνικα με θέα τον 

αραβικό κόλπο και το ATLANTIS THE PALM. Υωτογραφίες έξω στο ATLANTIS THE PALM.Σο Atlantis The Palm επαναπροσδιορίζει τον όρο του τουριστικού θέρετρου. 

Βρίσκεται στην ημικυκλική διαμόρφωση του τεχνητού νησιού Palm και πολύ γρήγορα έγινε εμβληματικό σημείο του Ντουμπάι και ένα από τα αξιοθέατα που πρέπει 

οπωσδήποτε να επισκέπτεται κάθε ταξιδιώτης. Οι σουίτες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, οι "στενές επαφές" με τα υδρόβια είδη, οι τσουλήθρες του 

Aquaventure Waterpark, η μυστηριώδης αύρα του ενυδρείου Lost Chambers, καθώς επίσης τα πολλά και διάφορα βραβευμένα μπαρ και εστιατόρια προμηνύουν για 

ξεχωριστές στιγμές τις οποίες θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή.  

τη συνέχεια θα αποχαιρετήσουμε την πόλη του Ντουμπάι κάνοντας (προαιρετικά) μια κρουαζιέρα στην Μαρίνα  μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό 

όπου μπορείτε να απολαύσετε το νυχτερινό Ντουμπάι λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και  διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 6 - ΝΣΟΤΜΠΑΙ– ΑΝΑΦΨΡΗΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο Ντουμπάι για το αεροδρόμιο και την επιστροφή μας στην Αθήνα. Σο 

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

. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ – ΕΙΔΙΚΕ ΣΙΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣΕ!! 

 



LA PERLE DRAGONE SHOW  ‘Must Do!’**  

Περιλαμβάνονται στο πακέτο 6/8 ημέρες ‘All inclusive’ 
Ένα μοναδικό υπερθέαμα από επαγγελματίες ακροβάτες σε ένα όου που πραγματικά κόβει την ανάσα , η  

παράσταση δημιουργήθηκε από τον θρυλικό Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Franco Dragone, φημισμένο για το έργο του, 

μεταξύ των οποίων το Le Rêve στο Λας Βέγκας και το The House of Dancing Water στο Μακάο. Σο La Perle διαθέτει 

μια εκπληκτική συγχώνευση εντυπωσιακών καλλιτεχνικών παραστάσεων, εικόνων και τεχνολογίας , επηρεάζεται 

από την πλούσια κουλτούρα, το ζωντανό παρόν και το φιλόδοξο μέλλον του Ντουμπάι, με εντυπωσιακά ακροβατικά 

και ειδικά εφέ που θα αφήσουν τους θεατές άφωνου 

 

BURJ KHALIFA – ON THE TOP OF THE WORLD 124-125-148 FLOOR ‘Must Do!’  

Περιλαμβάνονται στο πακέτο 6/8 ημέρες ‘All inclusive’ 

Επισκεφθείτε  το ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα και μάθετε την ιστορία 

και τα στάδια κατασκευής του . Μπείτε στο γρηγορότερο ασανσέρ ( 65χλμ/ωρα), 

ανεβείτε στα παρατηρητήρια 124-125 ή 148 και θαυμάστε την ομορφότερη θέα του 

περσικού κόλπου και των Αραβικών Εμιράτων. Απολαύστε αραβικό καφέ και 

φωτογραφηθείτε στην ‘’Κορυφή του Κόσμου’’, μια εμπειρία αξέχαστη και μοναδική που δεν πρέπει να χάσετε 

DUBAI  MIRACLE GARDEN    ‘Must Do!’ ( δεν λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες) 

Επισκεφθείτε  το μοναδικό και υπέροχο πραγματικά DUBAIMIRACLEGARDENS. Εδώ θα 

δείτε πάνω από 45 εκατομμύρια ανθισμένα λουλούδια  σε μοναδικές κατασκευές , 

σχήματα και χρώματα με 45 διαφορετικές ποικιλίες Όλα αυτά και άλλα πολλά μπορείτε 

να απολαύσετε κάτω από τους 5 τεράστιους θόλους με τα χιλιάδες κρεμαστά καλάθια 

λουλουδιών , πίνοντας ένα κοκτέιλ φρούτων, καφέ η τρώγοντας ένα σνακ να 

χαλαρώσετε και να χαθείτε μέσα σε αυτό το εκπληκτικό περιβάλλον 

LEGOLAND 

Σο πάρκο LEGOLAND στο Ντουμπάι είναι για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-12. Διαθέτει 

πάνω από 40 διαδραστικές βόλτες, 15.000 LEGO δομές και μοντέλα κατασκευασμένα 

από πάνω από 60 εκατομμύρια τούβλα LEGΟ. Δίπλα στη LEGOLAND βρίσκεται το 

LEGOLANDWATERPARK και αυτό σχεδιασμένο ειδικά  για παιδιά ηλικίας 2-12 και τις 

οικογένειές τους με πάνω από 20 νεροτσουλήθρες και μοναδικά αξιοθέατα. 

BOLLYWOOD PARK 

Σο πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο αφιερωμένο στο Bollywood γεμάτο με δράση, 

περιπέτεια, ρομαντισμό, κωμωδία, μουσική, χορό, τη γεύση και το συναίσθημα του 

Bollywood στυλ. Μια γιορτή της βιομηχανίας ταινιών της Βομβάης σε 5 ζώνες 

εμπνευσμένο από Bollywood.  

 

MALL OF EMIRATES – ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ 



το φημισμένο εμπορικό κέντρο Emirates Mall κατασκευάστηκε το πρώτο κλειστό χιονοδρομικό κέντρο στην Μέση 

Ανατολή. Επισκεφτείτε το και κάντε σκι μόνοι σας ή με δάσκαλο, διασκεδάστε με την Snow Bullet ή ακόμα δείτε από 

κοντά και ταΐσετε πιγκουίνους! 

 

DUBAI OPERA ‘Must Do!’ 

Δίπλα στο πιο ψηλό ουρανοξύστη  του κόσμου, τον Μπουρζ  Καλίφα άνοιξε η πρώτη 

Όπερα του Ντουμπάι. Σο κτίριο είναι εμπνευσμένο από τις παραδοσιακές βάρκες 

«dhow» των Αράβων και στεγάζει ένα πολυμορφικό αμφιθέατρο 2.000 θέσεων. 

Υιλοξενώντας από κλασικά κονσέρτα μέχρι μιούζικαλ, η Όπερα  του Ντουμπάι 

φιλοδοξεί να γίνει το κορυφαίο καλλιτεχνικό κέντρο της Μέσης Ανατολής. 

IMG WORLD OF ADVENTURE 

Με έκταση όσο 28 γήπεδα ποδοσφαίρου το IMG Worlds of Adventure, είναι ένα από τα 

νεότερα θεματικά πάρκα του Ντουμπάι. Με τα υπερσύγχρονα τρενάκια  θα γνωρίσετε 

όλους τους αγαπημένους σας χαρακτήρες Marvel και Cartoon Network σε πέντε 

θεματικές ζώνες.  Μην χάσετε το Ben 10, Gumball, The Power puff Girls και Lazy Town 

καθώς και τους ήρωες Spider-Man, The Hulk, Iron Man, Thor . 

ΚΟΛΤΜΠΙ ΜΕ ΔΕΛΥΙΝΙΑ – ΡΨΣΗΣΕ ΜΑ!!!   ‘Must Do!’ 

Μπείτε στην πισίνα και νιώστε την μοναδική εμπειρία να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο, να 

κολυμπήσετε και να βγείτε φωτογραφίες με τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά τα 

δελφίνια 

ΝΕΟ..ΣΟ ΛΟΤΒΡΟ ΣΟΤ ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΙ 

Ο γάλλος αρχιτέκτονας Ζαν Νουβέλ που σχεδίασε την «πόλη-μουσείο», εμπνεύστηκε 

από τις παλιές αραβικές συνοικίες για να κατασκευάσει στο νησί ααντιγιάτ αυτόν 

τον χώρο που περιλαμβάνει 55 λευκά κτίρια. Περιτριγυρισμένο από νερό από τρεις 

πλευρές, το μουσείο φιλοξενεί 600 έργα τέχνης. “Είναι κάτι παραπάνω από ένα 

μουσείο. Είναι ένα κέντρο ειρήνης, αποδοχής, φιλίας και εκπαίδευσης », δήλωσε στο 

Reuters ο Μοχάμεντ αλ Μουμπάρακ, πρόεδρος του τμήματος πολιτισμού και 

τουρισμού στο Αμπού Ντάμπι 

DUBAI AQUARIUM  - ΕΝΣΟ ΣΟΤ DUBAI MALL   ‘Must Do!’ 

Περιλαμβάνονται στο πακέτο 6/8 ημέρες ‘All inclusive’ 

Βυθίστε τις αισθήσεις σας σε ένα  περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονα 

χρώματα, εντυπωσιακή θαλάσσια ζωή και απίστευτες εμπειρίες. Σο Dubai Aquarium 

στο Dubai Mall με το μεγαλύτερο παράθυρο σας δίνει την ευκαιρία να έρθετε 

πρόσωπο με πρόσωπο  με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το 

τεράστιο Sand Tiger καρχαρία, με σαλάχια κλπ.. Μια υποβρύχια περιπέτεια που 

υπόσχεται να είναι πραγματικά αξέχαστη 

DUBAI FRAME  ‘Must Do!’ 

Περιλαμβάνονται στο πακέτο 8 ημέρες ‘All inclusive’ 

Θεαματική θέα στο Ντουμπάι από το διάδρομο του Ντουμπάι Frame. Σο 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. 

 

DUBAI SKYDIVE 



To skydive είναι ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος για να ζήσετε τη συγκίνηση της ελεύθερης πτώσης με 

ταχύτητα πάνω από 120 μίλια την ώρα, ενώ πραγματοποιείται με ασφάλεια με έναν από τους έμπειρους και 

εξειδικευμένους εκπαιδευτές . Οι λάτρεις της αδρεναλίνης μπορούν να ζήσουν αυτήν την περιπέτεια στις δύο 

τοποθεσίες μας παγκόσμιας κλάσης, το Palm Dropzone και το Desert Dropzone. Κάθε πελάτης που αγοράζει ένα 

πακέτο σε οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες μας θα λαμβάνει φωτογραφίες και το τυπικό επεξεργασμένο βίντεο της 

εμπειρίας του σε μια μονάδα USB μία ώρα μετά την ολοκλήρωση του skydive . 

GYROCOPTER FLIGHT 

Κάντε μια ιδιωτική πτήση πάνω από τους εμβληματικούς τόπους του Ντουμπάι! Αν 

ψάχνετε για μια συναρπαστική εμπειρία που βρίσκεται πιο κοντά στο έδαφος, κάντε 

πτήση με το Skyhub's Gyrocopter. Σο διθέσιο, μοναδικό αεροσκάφος προσφέρει 

μια αποκλειστική εμπειρία στα 1.500 πόδια, καθώς πετάτε με έναν από τους 

αξιόπιστους πιλότους. Σο βασικό πακέτο περιλαμβάνει πτήση 20 λεπτών. Οι εικόνες 

και το επεξεργασμένο βίντεο της εμπειρίας σας είναι δωρεάν. Επικοινωνήστε 

απευθείας με την ομάδα για να κλείσετε την πτήση σας! 

 

ΒΟΛΣΑ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΣΕΡΟ ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ‘Must Do!’ 

Απολαύστε εκπληκτική θέα στα αξιοθέατα της πόλης από ψηλά σε μια αξέχαστη 

εμπειρία πτήση με ελικόπτερο. Αποτυπώστε ανεμπόδιστη, πανοραμική θέα των 

πρωτοποριακών δομών του Ντουμπάι. Θαυμάστε το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο 

από ψηλά καθώς πλησιάζετε στο Burj Khalifa. Περιηγηθείτε στις παραλίες του 

Ντουμπάι και δείτε την ιστιοπλοϊκή δομή του Burj Al Arab από διαφορετική οπτική 

γωνία. 

ΠΣΗΗ ΜΕ ΑΕΡΟΣΑΣΟ ΣΗΝ ΕΡΗΜΟ ΣΟΤ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ‘Must Do!’ 

 Η περιπέτεια με αερόστατο ξεκινά νωρίς το πρωί, όταν και θα μεταφερθείτε στην 

έρημο Margham για αναψυκτικό και ενημέρωση από τον πιλότο. τη συνέχεια, θα 

πετάξετε πάνω από τους κόκκινους αμμόλοφους της ερήμου του Ντουμπάι και θα 

απολαύσετε την ανατολή του ηλίου από 4000 μέτρα πάνω από το έδαφος, 

απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα στο Dubai Desert Conservation Reserve και τη 

φυσική άγρια φύση. Μόλις προσγειωθείτε, θα οδηγηθείτε πίσω στην έρημο του 

Margham για να δροσιστείτε και να δείτε το Falcon Show και να απολαύσετε 

πρωινό σε αραβικό στιλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο σας όπου θα τελειώσει η 

περιήγησή σας. 

 

Για τις προαιρετικές δραστηριότητες σας, έχουμε ειδικές ΕΚΠΣΨΣΙΚΕ τιμές αποκλειστικά και μόνο για εσάς. 

Για οτιδήποτε επιλέξετε παρακαλώ συμβουλευθείτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τον Αρχηγό μας στον 

προορισμό!!!! ΚΑΛΌ ΣΑΞΙΔΙ !!!! 

 

 

 


