
 
 

Καλοκαίρι στο Ντουμπάι (Dubai)  

SPECIAL 

SUMMER OFFER  
 

 5 ημέρες/4 νύχτες LUX  

525€ Τελική τιμή με φόρους 

 

Αναχωρήσεις: 06/07,13/07, 20 & 27/07 

03/08,10,17,24,31/08,06,13 & 20/09 

Ένα γεμάτο εξασφαλισμένες εμπειρίες και δραστηριότητες πρόγραμμα στο Ντουμπάι  

με την εμπειρία του Love Your Holidays! 

 

Ουρανοξύστες που αγγίζουν τον ουρανό με μοναδική θέα που κόβει την ανάσα. Ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι 

στο Ντουμπάι (Dubai) για 5 ημέρες με εβδομαδιαίες εγγυημένες αναχωρήσεις. Ήλιος και απέραντη θάλασσα 

στην παραλία της Τζουμέιρα (Jumeirah) που σημαίνει Ομορφιά. Η απίστευτη εμπειρία της ερήμου με Jeep 

4X4, το σαφάρι και η βόλτα με τις καμήλες θα σας μείνουν αξέχαστες. Υπέροχα ξενοδοχεία υψηλής 

αισθητικής και πολυτέλειας. Το Μπούρζ Αλ Άραμπ (Burj Al Arab), που θεωρείται ως το μοναδικό 7* 

ξενοδοχείο στον κόσμο. Το διαμάντι Μπούρτζ Χαλίφα (Burj Khalifa) ή αλλιώς Top of the world με 828 μέτρα 

ύψος, 160 ορόφους και το ασανσέρ να φτάνει τα 64km/h. Τα τεχνητά νησιά Atlantis the Palm ένα 

πραγματικό κατασκευαστικό θαύμα.  

Τα εμπορικά κέντρα Dubai mall, Mall of Emirates, City Center Deira, Deira City Walk, Al Ghurair mall και 

πολλά ακόμη για ατελείωτα ψώνια. Διακοπές στο Ντουμπάι για όλη την οικογένεια με τα πολλά θεματικά 



 
 

πάρκα. Το Bollywood park, το Legoland water park, το Motiongate Park, το IMG worlds of adventure, το Ski 

Dubai, το Global village. Το Ντουμπάι είναι αδιαμφισβήτητα η υπερσύγχρονη μητρόπολη της Ανατολής και 

το σταυροδρόμι των Ηπείρων. Ασία, Ευρώπη και Αφρική. Για τους λάτρεις της γαστρονομίας, το Ντουμπάι 

προσφέρει κάθε λογής κουζίνα. Από αμερικάνικο steak, ελληνικό, λιβανέζικο, sushi, thai, ιταλικό έως και ινδικό 

ή μεξικάνικο μενού.  

 

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 - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΤΑΚΙΑ (BASTAKYΙA –  ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΚΑΦΕ - ΑΓΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ - 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 “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. 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. 

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.  

ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – ΑQUARIUM (προαιρετικά) 

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. Σας 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 - ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4Χ4 – ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ - 

ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ- Sand Board Δωρεάν (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 - ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

Στη συνέχεια θα αποχαιρετήσουμε την πόλη του Ντουμπάι κάνοντας (προαιρετικά) μια μοναδική 

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 5 - 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. 

= 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA /  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 

06/07,13/07, 20 & 27/07 

03/08,10,17,24,31/08, 06,13 & 

20/09 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  

WIZZ AIR   
 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ 

ETIHAD 
AIRLINES   

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ 

 

ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

 
ΕΠΙΒ. 

ΜΟΝΟΚΛΙ
ΝΟΥ 

5 HMEΡΟ/ 4 ΝΥΧΤΕΣ  LUX 
Εκδρομές: 

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ + 4 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ 
- ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΤΖΟΥΜΕΙΡΑ 

&  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ MADINAT 
JUMEIRAH  

- ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4 X 4 &ΧΟΡΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΛΙΑΣ, ΔΕΙΠΝΟ + ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΚΑΜΗΛΕΣ - SAND BOARD – SKI Στην 

έρημο 
*Δυνατότητα βόλτα με γουρούνες στην έρημο 

 
 

ALOFT HOTEL/PARK REGIS  4* SUP ή 
εφάμιλλο 

525 € 645 120€ 

RADISSON CANAL ή εφάμιλλο  

 

580 € 

 

 

699 € 

 

 

180€ 



 
 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια με χειραποσκευή τσάντα μπροστινό κάθισμα 

• Διαμονή με πλούσιο  πρωινό 

• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 

• Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι  

• Είσοδοι σε μουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουμπάι & Νερό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης  

• Σαφάρι 4χ4 με ΔΕΙΠΝΟ barbeque και χορό κοιλιάς. Δωρεάν σκι Σανίδας στην Έρημο .  

• Τις πιο γνωστές παραδοσιακές αγορές, παζάρια , Bastakyia, Αγορά υφασμάτων  

• Ταξιδιωτική ασφάλεια   

• Ενημερωτικά έντυπα        

• 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! 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων  

 

 Δεν Περιλαμβάνονται 

 Δημοτικά Τέλη Ξενοδοχείου : περίπου 3€ για 3* , 4€ για 4* & 5€ για 5* κατηγορία ξενοδοχείου ανά 

δωμάτιο ανά βραδιά πληρωτέα απευθείας στα ξενοδοχεία  

 Προσωπικά έξοδα 

 προαιρετικές εκδρομές  

 

Πρόγραμμα πτήσεων 

 

 

 

 

Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

Αθήνα  - Αμπου Ντάμπι 14.05 19.55 

Αμπου Ντάμπι - Αθήνα 13.25 17.45 

 

 

Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

Αθήνα - Αμπου Ντάμπι 1500 2040 

Αμπου Ντάμπι – Ντουμπάι 2125 2325 

Ντουμπάι – Αμπου Ντάμπι  0410 0610 

Αμπου Ντάμπι - Αθήνα 0925 0610 


