
Dubai Smart Escape  
Κοςμοπολίτικθ ατμόςφαιρα, χλιδι, πολυτζλεια & ζρθμοσ  

 Απρίλιοσ – επτζμβριοσ 2021 
Α’ ΕΚΔΟΗ : 29/03/2021 

 

Ζξυπνεσ αποδράςεισ ςτο Ντουμπάι με τουσ ειδικοφσ… 
Ρλικοσ rich and famous αλλά και εκατομμφρια κοινοί κνθτοί που επικυμοφν να αιςκανκοφν για λίγο VIP ςυρρζουν ςε αυτι τθ Disneyland για 
μεγάλουσ που ςε μόλισ ςαράντα χιλιόμετρα χλιδισ ςυμπυκνϊνει άπειρα malls, απίκανα γκουρμζ εςτιατόρια με βαριζσ υπογραφζσ, υπερπολυτελι 
ξενοδοχεία και νφχτεσ με τθν αφρόκρεμα των παγκόςμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρενικά projects ςε φάςθ ολοκλιρωςθσ το Ντουμπάι ςυνεχίηει 

ακάκεκτο να υπθρετεί τθν υπερβολι.  

Από Αθήνα  με απευκείασ πτιςεισ Wizzair για Άμπου Ντάμπι – Εγγυημζνεσ θζςεισ 
5 ημζρεσ Κάθε Δευτζρα (3/5-27/9)   

6 ημζρεσ Κάθε Σετάρτη (2/6-29/9) , Κάθε Παραςκευή (4/6-24/9)   

8 ημζρεσ Κάθε Δευτζρα (3/5-27/9) , Κάθε Σετάρτη (2/6-29/9) , Κάθε Παραςκευή (2/4-24/9)   

 

Από Θεςςαλονίκη  με απευκείασ πτιςεισ Wizzair για Άμπου Ντάμπι – Εγγυημζνεσ θζςεισ 
5 ημζρεσ Κάθε Κυριακή (3/5-26/9)   

8 ημζρεσ Κάθε Κυριακή (3/5-26/9) , Κάθε Πζμπτη (6/5-30/9)   

Οδική χιλιομετρική απόςταςη Άμπου Ντάμπι – Ντουμπάι (115 χλμ. – 1 ώρα & 10 λεπτά) 

από 395 € / άτομο – τελικι τιμι 

Λίγα Λόγια για το ταξίδι :  

Καλωςορίςατε ςτθν πόλθ των αντικζςεων! Μια 
πόλθ όπου θ παράδοςθ ςυναντά τθν ανάπτυξθ, 
μια πόλθ όπου θ ανατολι ςυναντά τθ δφςθ, 
γοθτευτικά και μυςτθριακά, προςδίδοντασ ζνα 
χαρακτιρα μοναδικό, αλλά ςυνάμα και μια 
πολυεκνικι προςωπικότθτα. Με τθν άφιξι ςασ, 
κα νιϊςετε τθ ηεςταςιά του αραβικοφ 
πολιτιςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τισ πιο μοντζρνεσ 
και εξελιγμζνεσ υπθρεςίεσ που κα μποροφςατε 
να φανταςτείτε. Το Dubai αποτελεί το πιο 
ςφγχρονο εμπορικό κζντρο των Εμιράτων με 
μοναδικό ςυνδυαςμό πολιτιςμικϊν επιρροϊν, 
το υψθλότερο βιοτικό επίπεδο κακϊσ επίςθσ και 
τισ πιο άρτια οργανωμζνεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ. Σθμαντικό πόλο ζλξθσ αποτελοφν θ εξαιρετικι και πλοφςια 
αγορά, κακϊσ και οι όμορφεσ και οργανωμζνεσ παραλίεσ του Dubai, που δεν ζχουν να ηθλζψουν τίποτα από τθν 
εξωτικι ομορφιά τθσ Αςίασ και τθσ Καραϊβικισ. Τα υπερπολυτελι ξενοδοχεία, οι επιβλθτικζσ καταςκευζσ, τα 
τεράςτια εμπορικά κζντρα, τα τεχνθτά νθςιά ςε ςχιμα φοίνικα, κα ςασ μεταφζρουν ςε μια άλλθ εποχι. 
 
 
 

 
 
 



Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΣΕΛΙΚΕ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ τους φόροσς αεροδρομίων   

Αναχωρήςεισ από Αθήνα  
με απευκείασ πτιςεισ Wizzair για Άμπου Ντάμπι – Εγγυημζνεσ θζςεισ 

Οι πτήςεισ μασ  :  (οι παρακάτω ώρεσ είναι τοπικζσ) 

 

 

 

Αναχ. Ξενοδοχείο 
Σιμή ενήλικα ςε δίκλινο 

ΑΠΡ-ΜΑΙ 
Σιμή ενήλικα ςε δίκλινο 

ΙΟΤΝ-ΕΠ 

5 ημζρεσ 
Κάκε 

Δευτζρα 

Holiday Inn Al Barsha 4* 
- Ρεριοχι Al Barsha (Κεντρικό) 465 € 535 € 

Four Points Sheraton Downtown 4* 
- Ρεριοχι Bur Dubai (Κεντρικό) 475 € 545 € 

Voco Dubai 5* 
- Ράνω ςτθ Sheikh Zayed Road (Κεντρικό) 495 € 555 € 

Wyndham Dubai Marina 4*sup 
- Ρεριοχι Dubai Marina  545 € 585 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5*sup 
- Ρεριοχι Business Bay (Κεντρικό) 555 € 595 € 

Dukes The Palm A Royal Hideway 5* dxl 
- Ρεριοχι Τhe Palm Dubai 595 € 655 € 

6 ημζρεσ 
Κάκε 

Τετάρτθ & 
Ραραςκευι 

Holiday Inn Al Barsha 4* 
- Ρεριοχι Al Barsha (Κεντρικό) 495 € 565 € 

Four Points Sheraton Downtown 4* 
- Ρεριοχι Bur Dubai (Κεντρικό) 515 € 575 € 

Voco Dubai 5* 
- Ράνω ςτθ Sheikh Zayed Road (Κεντρικό) 535 € 595 € 

Wyndham Dubai Marina 4*sup 
- Ρεριοχι Dubai Marina  575 € 625 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5*sup 
- Ρεριοχι Business Bay (Κεντρικό) 585 € 645 € 

Dukes The Palm A Royal Hideway 5* dxl 
- Ρεριοχι Τhe Palm Dubai 635 € 695 € 

8 ημζρεσ 
Κάκε 

Δευτζρα, 
Τετάρτθ & 

Ραραςκευι 

Holiday Inn Al Barsha 4* 
- Ρεριοχι Al Barsha (Κεντρικό) 565 € 625 € 

Four Points Sheraton Downtown 4* 
- Ρεριοχι Bur Dubai (Κεντρικό) 575 € 635 € 

Voco Dubai 5* 
- Ράνω ςτθ Sheikh Zayed Road (Κεντρικό) 595 € 665 € 

Wyndham Dubai Marina 4*sup 
- Ρεριοχι Dubai Marina  635 € 695 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5*sup 
- Ρεριοχι Business Bay (Κεντρικό) 655 € 715 € 

Dukes The Palm A Royal Hideway 5* dxl 
- Ρεριοχι Τhe Palm Dubai 735 € 795 € 

*Παιδική ζκπτωςη 2-12 ετών – 15% ςτισ παραπάνω τιμζσ  *Επιβάρυνςη Μονοκλίνου + 35% ςτισ παραπάνω τιμζσ 
Περιλαμβάνονται ςυνοπτικά : Aεροπορικά, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, ξενάγθςθ πόλθσ του Ντουμπάι, 

υπθρεςίεσ τοπικϊν αντιπροςϊπων, διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ με πρωινό, Ειδικό ζντυπο για τον προοριςμό 

Προαιρετικό Jeep Safari 4x4 με barbeque δείπνο με παραλαβι από το ξενοδοχείο ςασ 
Κόςτοσ προαγοράσ : 50 € κατά άτομο 

*Σε περίπτωςθ που επικυμείτε ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ (Αεροπορικά ειςιτιρια, μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι , 
διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ με πρωινό κακθμερινά) θ τιμι μειϊνεται κατά 40 €  

 
 

Οι πτήςεισ για όλεσ τισ ημερομηνίεσ από Aθήνα    
Ακινα – Άμπου Ντάμπι     5W 7008   17.50-23.30       Διάρκεια πτιςθσ : 4 ϊρεσ και 40 λεπτά 
Άμπου Ντάμπι – Ακινα     5W 7007   12.25-17.15       Διάρκεια πτιςθσ : 4 ϊρεσ και 50 λεπτά 
Σοπικζσ ώρεσ – Σο Άμπου Ντάμπι & το Ντουμπάι βρίςκονται μια (1) ώρα μπροςτά από την Ελλάδα, κατά τη θερινή περίοδο. 



 
Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΣΕΛΙΚΕ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ τους φόροσς αεροδρομίων   

Αναχωρήςεισ από Θεςςαλονίκη  
με απευκείασ πτιςεισ Wizzair για Άμπου Ντάμπι – Εγγυημζνεσ θζςεισ 

Οι πτήςεισ μασ  :  (οι παρακάτω ώρεσ είναι τοπικζσ) 

 

 

 

Αναχ. Ξενοδοχείο 
Σιμή ενήλικα ςε δίκλινο 

ΑΠΡ-ΜΑΙ 
Σιμή ενήλικα ςε δίκλινο 

ΙΟΤΝ-ΕΠ 

5 ημζρεσ 
Κάκε 

Κυριακι 

Holiday Inn Al Barsha 4* 
- Ρεριοχι Al Barsha (Κεντρικό) 435 € 515 € 

Four Points Sheraton Downtown 4* 
- Ρεριοχι Bur Dubai (Κεντρικό) 455 € 525 € 

Voco Dubai 5* 
- Ράνω ςτθ Sheikh Zayed Road (Κεντρικό) 475 € 535 € 

Wyndham Dubai Marina 4*sup 
- Ρεριοχι Dubai Marina  525 € 565 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5*sup 
- Ρεριοχι Business Bay (Κεντρικό) 535 € 575 € 

Dukes The Palm A Royal Hideway 5* dxl 
- Ρεριοχι Τhe Palm Dubai 575 € 635 € 

8 ημζρεσ 
Κάκε 

Κυριακι & 
Ρζμπτθ 

Holiday Inn Al Barsha 4* 
- Ρεριοχι Al Barsha (Κεντρικό) 545 € 605 € 

Four Points Sheraton Downtown 4* 
- Ρεριοχι Bur Dubai (Κεντρικό) 555 € 615 € 

Voco Dubai 5* 
- Ράνω ςτθ Sheikh Zayed Road (Κεντρικό) 575 € 645 € 

Wyndham Dubai Marina 4*sup 
- Ρεριοχι Dubai Marina  615 € 675 € 

Hilton Dubai Al Habtoor City 5*sup 
- Ρεριοχι Business Bay (Κεντρικό) 635 € 695 € 

Dukes The Palm A Royal Hideway 5* dxl 
- Ρεριοχι Τhe Palm Dubai 715 € 775 € 

*Παιδική ζκπτωςη 2-12 ετών – 15% ςτισ παραπάνω τιμζσ  *Επιβάρυνςη Μονοκλίνου + 35% ςτισ παραπάνω τιμζσ 
Περιλαμβάνονται ςυνοπτικά : Aεροπορικά, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, ξενάγθςθ πόλθσ του Ντουμπάι, 

υπθρεςίεσ τοπικϊν αντιπροςϊπων, διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ με πρωινό, Ειδικό ζντυπο για τον προοριςμό 

Προαιρετικό Jeep Safari 4x4 με barbeque δείπνο με παραλαβι από το ξενοδοχείο ςασ 
Κόςτοσ προαγοράσ : 50 € κατά άτομο 

*Σε περίπτωςθ που επικυμείτε ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ (Αεροπορικά ειςιτιρια, μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι , 
διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ με πρωινό κακθμερινά) θ τιμι μειϊνεται κατά 40 €  

 

 
 
 
 
 
 
 

Οι πτήςεισ για όλεσ τισ ημερομηνίεσ από Θεςςαλονίκη    
Θεςςαλονίκθ – Άμπου Ντάμπι     5W 7010   19.30-01.40*     Διάρκεια πτιςθσ : 5 ϊρεσ και 10 λεπτά 
Άμπου Ντάμπι – Θεςςαλονίκθ     5W 7009   14.05-18.45       Διάρκεια πτιςθσ : 5 ϊρεσ και 40 λεπτά 
Σοπικζσ ώρεσ – Σο Άμπου Ντάμπι & το Ντουμπάι βρίςκονται μια (1) ώρα μπροςτά από την Ελλάδα, κατά τη θερινή περίοδο. 



Σο πρόγραμμα  του ταξιδιοφ :  

 
1

η
 ημζρα – Πτήςη για το Άμπου Ντάμπι – Οδική μεταφορά ςτο Ντουμπάι  

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για το Άμπου Ντάμπι.  Άφιξθ ςτο Άμπου Ντάμπι. Μετά τισ απαραίτθτεσ διατυπϊςεισ και τθν 
παραλαβι των αποςκευϊν μασ, ςυνάντθςθ με τον τοπικό μασ αντιπρόςωπο. Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ ςασ ςτο ξενοδοχείο του 
Ντουμπάι, κα λάβετε τισ αρχικζσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν περιοχι και τισ κακθμερινζσ ςασ δραςτθριότθτεσ. Διανυκτζρευςθ.  
 
2

η
 ημζρα – Ντουμπάι (ξενάγηςη πόλησ)   

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ζπειτα ξεκινάμε για τθν πρωινι ξενάγθςθ ςτο κοςμοπολίτικο Ντουμπάι. Διαςχίηοντασ τθ διάςθμθ λεωφόρο 
Ηαζντ με τουσ πανφψθλουσ ουρανοξφςτεσ, κα καυμάςουμε τον μεγαλοπρεπι πφργο Μπουρτη Χαλίφα ι Μπουρτη Ντουμπάι, που είναι 
και το ψθλότερο κτίριο ςτον κόςμο. Θα κατευκυνκοφμε ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ και τθν παραδοςιακι ςυνοικία Μπαςτακία. 
Εκεί κα επιςκεφκοφμε το παλιό φροφριο του Ντουμπάι, όπου ςτεγάηεται ςιμερα το μουςείο τθσ πόλθσ. Θα περάςουμε ςτθν απζναντι 
πλευρά τθσ παλιάσ πόλθσ, τθν περιοχι Ντζιρα, διαςχίηοντασ το κανάλι Ντουμπάι Κρικ με τισ παραδοςιακζσ βάρκεσ.  Θ περιοχι 
φθμίηεται για τισ ςουκ ι αγορζσ των μπαχαρικϊν και του χρυςοφ. Στθ ςυνζχεια κατευκυνόμαςτε ςτθν παραλιακι περιοχι τθσ 
Τηουμζιρα, όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να φωτογραφιςουμε ζνα από τα ςφμβολα του Ντουμπάι, το περίφθμο 7* ξενοδοχείο 
Μπουρη αλ Αράμπ. Υπόλοιπο θμζρασ ελεφκερο για να ξεκουραςτείτε ςτο ξενοδοχείο ςασ ι να επιδοκείτε ςε ατελείωτο shopping. 
Ρροτείνουμε να κάνετε μία απογευματινι βόλτα ςτο Ντουμπάι Downtown, όπου κα απολαφςετε το υπερκζαμα των ςιντριβανιϊν 
Dubai Fountains και κα περιπλανθκείτε ςτο πολυκατάςτθμα Dubai Mall με το ενυδρείο του. Διανυκτζρευςθ. 
 
3

η
 ημζρα – Χρόνοσ ελεφθεροσ για Shopping & προαιρετικό Απογευματινό αφάρι ςτην ζρημο με 4x4  

& βεδουίνικη βραδιά & ΒΒQ Δείπνο 
Ρρωινό και προτείνουμε να επιςκεφκείτε το Mall of Emirates , με το χιονοδρομικό κζντρο τθσ πόλθσ για ςυνζχεια του shopping. Το 
απόγευμα και για όςουσ το επιθυμοφν προαιρετικά μασ περιμζνει περιπζτεια ςτθν Αραβικι ζρθμο. Μζςω μιασ όμορφθσ διαδρομισ 
κα κατευκυνκοφμε ζξω από τθν πολφβουθ πόλθ, με κατεφκυνςθ τα ςφνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίηει να παίρνει ζνα 
καςτανό  χρϊμα από τουσ αμμόλοφουσ τθσ εριμου. Συγκζντρωςθ με όλα τα άλλα τηιπ για αναμνθςτικι φωτογραφία, πριν το ξεκίνθμα 
μιασ διαφορετικισ δραςτθριότθτασ, που κα ςασ κάνει να νιϊςετε ςαν να κάνετε ςερφινγκ ςε κφματα. Ακολουκεί ςτάςθ ςε εκτροφείο 
καμιλων και ενϊ ο ιλιοσ ζχει ιδθ αρχίςει να δφει και να παίηει με τα χρϊματα τθσ άμμου, μασ δίνεται θ ευκαιρία για υπζροχεσ 
φωτογραφίεσ με φόντο το θλιοβαςίλεμα ςτθν ζρθμο. Στθ ςυνζχεια κα κατευκυνκοφμε ςε βεδουίνικεσ τζντεσ, όπου κα γευκοφμε 
αραβικά εδζςματα και κα παρακολουκιςουμε παραδοςιακοφσ χοροφσ. Ζξω από τισ τζντεσ κα μπορζςουμε επίςθσ να κάνουμε βόλτα 
με καμιλεσ, κακϊσ και ςερφινγκ με ιςτιοςανίδα ςτθν άμμο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 
 
4

η
 ημζρα – Ντουμπάι (Ημζρα ελεφθερη για βόλτεσ, δραςτηριότητεσ και shopping) 

Ρρωινό και ελεφκερθ θμζρα για χαλάρωςθ ςτθ κάλαςςα με βόλτα ςτθ μαρίνα του Ντουμπάι και το The Walk. Για τον απογευματινό 
ςασ καφζ ι δείπνο, ςασ προτείνουμε το υπζροχο ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα Μαντινάτ Τηουμζιρα, για να απολαφςετε τθν όμορφθ κζα 
ςτα κανάλια του και να φωτογραφιςετε το Μπουρη αλ Αράμπ, πίνοντασ το ποτό ςασ ςε ζνα από τα πολυάρικμα μαγαηάκια και 
εςτιατόρια. Αξίηει να περιπλανθκείτε ςτο ομϊνυμο ςουκ, ζνα μικρό παηάρι με παραδοςιακά αραβικά ενκφμια και να δοκιμάςετε ζνα 
ναργιλζ ι Sisha, όπωσ είναι γνωςτό.  
 
5

η
 ημζρα – Ντουμπάι (Ημζρα ελεφθερη για βόλτεσ, δραςτηριότητεσ και shopping) 

Ρρωινό και ελεφκερθ θμζρα ςτο Ντουμπάι. Ζαν είςτε τολμθροί ςασ προτείνουμε να δοκιμάςετε τθ μοναδικι εμπειρία DUBAI SKY 
DIVE, ι να κάνετε μια βόλτα με αερόςτατο πάνω από τθν Αραβικι Ζρθμο. 
 
6

η
 ημζρα – Ντουμπάι (Ημζρα ελεφθερη για βόλτεσ, δραςτηριότητεσ και shopping) 

Ρρωινό και ελεφκερθ θμζρα ςτο Ντουμπάι. Θ θμζρα είναι ςτθ διάκεςθ ςασ για περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ το να κάνετε μια 
μοναδικι κρουαηιζρα ςτθ Dubai Marina ι να παρακολουκιςετε ζνα μοναδικό show ςτο μοναδικό La Perle. 
 
7

η
 ημζρα – Ντουμπάι (Ημζρα ελεφθερη για βόλτεσ, δραςτηριότητεσ και shopping) 

Ρρωινό και ελεφκεροσ χρόνοσ για τισ τελευταίεσ ςασ αγορζσ ςτα πολυάρικμα πολυκαταςτιματα. Εναλλακτικά ςασ προτείνουμε να 
επιςκεφκείτε το υδάτινο πάρκο Αquaventure του Atlantis the Palm ι το κεματικό πάρκο IMG. 
 
8

η
 ημζρα – Ντουμπάι – Άμπου Ντάμπι – Πτήςη επιςτροφήσ   

Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ. 
 

ημείωςη :  
Στο 5ιμερο πρόγραμμα αφαιροφνται 3 ελεφκερεσ θμζρεσ από το παραπάνω 8ιμερο πρόγραμμα. 
Στο 6ιμερο πρόγραμμα αφαιροφνται 2 ελεφκερεσ θμζρεσ από το παραπάνω 8ιμερο πρόγραμμα. 

 

 
 
 



 
τισ παραπάνω τιμζσ Περιλαμβάνονται :  
 Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ ςφμφωνα με τισ παραπάνω πτιςεισ   
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων   
 Μία (1) αποςκευι 20 kg ανά 2 ι 3 άτομα 
 Ζνα ςακίδιο πλάτθσ (40χ30χ20cm) ανά άτομο 
 Μεταφορζσ από το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι προσ το ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ ςτο Ντουμπάι και αντίςτροφα. 
 Διαμονι ςτο Ντουμπάι ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ  
 Ρρωινό κακθμερινά ςτο ξενοδοχείο ςασ.   
 Ξενάγθςθ μιςισ θμζρασ ςτο Ντουμπάι   
 Υπθρεςίεσ τοπικϊν αντιπροςϊπων   

 24ωρο τθλζφωνο ανάγκθσ & υπθρεςίεσ τοπικοφ αντιπροςϊπου   
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ   
 Assistance για τη διενζργεια PCR TEST ςε κλινική του Ντουμπάι για την επιςτροφή ςασ ςτην Ελλάδα. 
 ΦΡΑ   

 
ΔΕΝ περιλαμβάνονται :  

o Ζξοδα προςωπικισ φφςεωσ 
o Οτιδιποτε προαιρετικό θ προτεινόμενο 
o Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ θ δραςτθριότθτεσ 
o Δθμοτικό φόρο διαμονισ (πλθρωτζοσ τοπικά, περίπου 3 € ςε 3* ξενοδοχείο, 4 € ςε 4* ξενοδοχείο, 5 € ςε 5* ξενοδοχείο ανά 

δωμάτιο/διανυκτζρευςθ) 
o Εxtra αποςκευζσ, προτεραιότθτα επιβάςθσ, κράτθςθ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ ςτο αεροςκάφοσ. 

 
Προαιρετικζσ Τπηρεςίεσ :  
 Ρροαιρετικό Jeep Safari 4x4 με barbeque δείπνο με παραλαβι από το ξενοδοχείο ςασ 

Κόςτοσ προαγοράσ : 50 € κατά άτομο 

 
ημαντικζσ ημειώςεισ & ενζργειεσ για τον COVID-19 :  
 Διενζργεια Μοριακοφ PCR test κακϊσ χρειάηεται προσ το παρόν ζνα τεςτ ζωσ 96 ϊρεσ πριν το ταξίδι για τθν είςοδό μασ ςτα 

Θ.Α.Ε. και ζνα τεςτ ζωσ 72 ϊρεσ πριν το ταξίδι για τθν επιςτροφι μασ ςτθν Ελλάδα. (Το test ςτο Ντουμπάι κα γίνει με τθ 
βοικεια και τθν κακοδιγθςθ των ςυνεργατϊν μασ ςτισ καλφτερεσ τιμζσ). Απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ τθσ PASSENGER 
LOCATOR FORM (PLF) https://travel.gov.gr/#/ για τθν ζξοδο και είςοδο από και προσ τθν Ελλάδα. Σε κάκε περίπτωςθ 
παρακολουκοφμε ςτενά τα μζτρα και ςασ παρζχουμε όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. 

 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ κράτθςισ ςασ για οποιοδιποτε λόγο μετά τθν ζκδοςθ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων, χάνεται το 
ποςό τθσ προκαταβολισ κακϊσ ζχουν εκδοκεί τα αεροπορικά ςασ ειςιτιρια τα οποία δεν ακυρϊνονται. 

 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ από το πρακτορείο μασ λόγω ανωτζρασ βίασ όπωσ είναι ο covid-19 τότε ςασ δίνουμε 
τθ δυνατότθτα δωρεάν αλλαγισ των θμερομθνιϊν τθσ εκδρομισ ι ζκδοςθ ιςόποςου voucher με τα χριματα τα οποία μασ 
ζχετε πλθρϊςει με 18μθνθ ιςχφ για οποιοδιποτε προοριςμό τθσ Wizz Air. 

 ωτιςτε μασ για τθν ειδικι αςφαλιςτικι κάλυψθ για τον COVID-19 

 
Διαδικαςία κράτηςησ / τρόποι πληρωμήσ: 

 Αποςτολι φωτοαντιγράφου των διαβατθρίων ςασ με e-mail. 

 Κατάκεςθ προκαταβολισ 250 € το άτομο αμζςωσ μετά τθν κράτθςθ για τθν ζκδοςθ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων τθσ Wizz Air. 

 Εξόφλθςθ τθσ εκδρομισ το αργότερο μζχρι 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςι. 

 
Γενικζσ ημειώςεισ: 

 Οι αναχωρήςεισ οι οποίεσ θα ζχουν από 6 άτομα και κάτω ο τοπικόσ αντιπρόςωποσ και αρχηγόσ-ξεναγόσ θα είναι αγγλόφωνοσ. τισ 
αναχωρήςεισ που οι ταξιδιώτεσ θα είναι από 6 και πάνω ο ςυνοδόσ θα είναι ελληνόφωνοσ. 

 Τα  Ελλθνικά διαβατιρια ΔΕΝ χρειάηονται βίηα κατά τθν άφιξθ ςτα Θ.Α.Ε. 

 Τα διαβατιρια κα πρζπει να ζχουν ιςχφ για τουλάχιςτον 6 μινεσ ακόμθ από τθν άφιξθ ςτον προοριςμό  
( Ραρακαλοφμε ελζγξτε προςεκτικά τα ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα, το γραφείο μασ δεν φζρει ευκφνθ για τα προςωπικά ςασ ζγγραφα) 

 Θ εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ του ξενοδοχείου με άλλο αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ κατθγορίασ ςε περίπτωςθ ανωτζρασ 
βίασ ι υπερκάλυψθσ δωματίων (overbooking) 

 Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι βαςιςμζνεσ ςτθν τρζχουςα τιμι πετρελαίου 

 Το τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων κα επιβεβαιϊνεται τθν θμζρα ζκδοςθσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου 

 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ κα υπάρξουν ακυρωτικά με βάςθ τα ςυμβόλαια και τουσ όρουσ τθσ κάκε 
υπθρεςίασ 

 Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν, 
αεροπορικϊν ναφλων ι τιμϊν ξενοδοχείων/ τοπικϊν φόρων, θ εταιρεία φζρει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ τθσ τελικισ τιμισ 

 Θ ςειρά του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει χωρίσ να παραλθφκεί καμία επίςκεψθ 

 Σε όλα τα ξενοδοχεία μασ προςφζρεται πλοφςιο πρωινό ςε μπουφζ - Τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά χωρίσ αλλαγι κατθγορίασ 

 ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΘ ΒΑΔΙΑ: Βόλτα με τισ καμιλεσ ςτθν ζρθμο, τςάι καλωςορίςματοσ, δείπνο BBQ, oriental χοροφσ 

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

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

 ΔΙΑΦΟΑ ΩΑΣ: ΑΘΘΝΑ-ΝΤΟΥΜΡΑΪ 1 ΩΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΙ & 2 ΩΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 

https://travel.gov.gr/#/


Προτάσεις για τον ελεύθερο τρόνο σας στο Ντοσμπάι : 

Tip : Δυνατότθτα κράτθςθσ ςε όλεσ τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ ι αξιοκζατα ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ !! ωτιςτε μασ !!! 
 

Burj Khalifa 

ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΨΘΛΟΤΕΟ ΚΤΙΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  
 
Επιςκεφκείτε τον 828 μζτρων φψουσ εκπλθκτικό πφργο, τον ξακουςτό Burj Khalifa. Το ψθλότερο κτίριο του κόςμου δεςπόηει ςτον 
ουρανό του Ντουμπάι. Για να ηιςετε τθν μοναδικότθτα του πφργου, δεν ζχετε παρά να τον επιςκεφκείτε. Σε μια θμζρα με κακαρό 
ουρανό θ κζα από τον 124ο όροφο του Ρφργου είναι πραγματικά εντυπωςιακι. Στον 148ο όροφο υπάρχει το At The Top Sky Lounge 
όπου κυριολεκτικά βρίςκεςτε ςτον ψθλότερο τεχνθτό ςθμείο του κόςμου. Για αυτοφσ που κα ικελαν μια μοναδικι εμπειρία ενόσ 
γεφματοσ ςτα ςφννεφα, προτείνουμε να δειπνιςουμε ςτο εςτιατόριο At.mosphere ςτον 122ο όροφο του Burj Khalifa. 
 
Διεφθυνςη: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd   τάςη μετρό : Dubai Mall/Burj Khalifa   
 

The Dubai Mall 
ΤΟ ΟΟΣΘΜΟ ΤΟΥ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΥ SHOPPING 
 
Ακριβϊσ δίπλα από τον Burj Khalifa, βρίςκεται το Dubai Mall. Ολόκλθρθ τθν θμζρα να ξοδζψετε ςτο εςωτερικό του, είναι ςίγουρο ότι 
δεν κα καταφζρετε να το δείτε όλο. Με τα περίπου 1200 καταςτιματα του, τα 150 εςτιατόρια του, ςίγουρα ζχετε πολλά πράγματα να 
κάνετε εδϊ. Εδϊ κα βρείτε επίςθσ ζναν πελϊριο καταρράκτθ, ζνα παγοδρόμιο και το γιγαντιαίο Dubai Aquarium & Underwater Zoo 
που ςίγουρα κα ςασ εντυπωςιάςουν. 
 
Διεφθυνςη:  Financial Center Rd - Dubai   τάςη μετρό : Dubai Mall/Burj Khalifa   
 

The Dubai Fountain 
ΔΕΙΤΑ ΤΑ ΣΥΝΤΙΒΑΝΙΑ ΡΟΥ ΧΟΕΥΟΥΝ  
 
Στθ βάςθ του μεγαλοπρεπι Burj Khalifa και ςτο προαφλιο του Dubai Mall βρίςκεται το μεγαλφτερο ςφμπλεγμα ςιντριβανιϊν που 
χορεφουν, ςτον κόςμο. Αυτό το δθμοφιλζσ show εκτινάςςει το νερό των ςιντριβανιϊν ςτα 150 μζτρα φψοσ ςτον αζρα. Το κάκε 
πολφχρωμο, φανταςμαγορικό show ακολουκείται από μουςικζσ από όλον τον κόςμο προςφζροντασ ςτον επιςκζπτθ μια μοναδικι 
εμπειρία. Με τθ δφςθ του ιλιου αρχίηουν οι μοναδικζσ παραςτάςεισ κάκε 30 λεπτά μζχρι τισ 11 το βράδυ. 
 

Διεφθυνςη:  Fashion Parking - Dubai Mall - Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd      τάςη μετρό : Dubai Mall/Burj Khalifa   
 

Madinat Jumeirah 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΥΡΕΟΧΟ ΚΠΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΘΜΟΥ RESORT  
 
Μια μοναδικι εμπειρία που παντρεφει τθν παράδοςθ με τθν πολυτζλεια. Εμπνευςμζνο από αρχαίο φροφριο περιλαμβάνει 
ξενοδοχεία, παγκοςμίου φιμθσ spa, κζατρα, souks και περιςςότερα από 40 εςτιατόρια και Lounges. Μπορείτε επίςθσ να κάνετε 
βαρκάδα ςτα υπζροχα κανάλια του resort με τισ παραδοςιακζσ abras. Πλα αυτά με μοναδικι κζα ςτο διάςθμο ξενοδοχείο Burj Al 
Arab. 
 

Διεφθυνςη:   Al Sufouh Rd τάςη μετρό : Mall of the Emirates   
 

Mall of the Emirates 
ΚΑΝΤΕ ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ 2

Ο
 ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΜALL ΤΩΝ ΕΜΙΑΤΩΝ 

 

Εδϊ κα βρείτε το εκπλθκτικό SKI DUBAI, το κλειςτό χιονοδρομικό κζντρο, το οποίο είναι και θ attraction του mall. Κάντε ψϊνια ςτα 
αμζτρθτα καταςτιματα με τισ 630 παγκοςμίου φιμθσ μάρκεσ. Μπορείτε να βρείτε το τεράςτιο Cinema Complex VOX , το Magic Plante 
κακϊσ και το Dubai Community Theatre & Arts Centre. Θα βρείτε επίςθσ πλειάδα εςτιατορίων και café για να περάςετε όμορφα τθν 
ϊρα ςασ. 
 

Διεφθυνςη:   Sheikh Zayed Rd - Dubai  τάςη μετρό : Mall of the Emirates   
 
 
 
 



Ski Dubai 
ΚΑΝΤΕ ΣΚΙ ΣΤΘ ΜΕΣΘ ΤΘΣ ΕΘΜΟΥ 
 
Ρωσ κα ςασ φαινόταν να κάνετε SKI ςτο χιονοδρομικό κζντρο του Ντουμπάι, ενϊ τθν ίδια ϊρα οι εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ είναι 
καλοκαιρινζσ; Μζςα ςτο Mall of the Emirates κα βρείτε το καινοτόμο κλειςτό χιονοδρομικό κζντρο του Ντουμπάι. Μπορείτε πολφ 
εφκολα να το αναγνωρίςετε μζςα ςτο Mall και γφρω του κα βρείτε μοναδικά εςτιατόρια, chalets  και κα νοιϊςετε ςαν να βρίςκεςτε ςε 
κανονικό χιονοδρομικό κζντρο. Ραίξτε με τουσ πιγκουίνουσ, φτιάξτε ζνα χιονάνκρωπο, κάντε κατάβαςθ των πλαγιϊν και ηιςτε 
μοναδικζσ εμπειρίεσ ςτθν διαφορετικι αυτι attraction τθσ πόλθσ. 
 

Διεφθυνςη:   Sheikh Zayed Rd - Dubai  τάςη μετρό : Mall of the Emirates   
 

Palm Jumeirah 
ΕΞΕΥΝΘΣΤΕ ΕΝΑΝ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΘΙΑΜΒΟ  
 
Ζνα τεχνθτό νθςί ςε ςχιμα φοίνικα, είναι ο λόγοσ που οι ντόπιοι λζνε ότι αυτά μπορείσ να τα δεισ ΜΟΝΟ ςτο Ντουμπάι. Το Palm 
Jumeirah είναι ζνα από τα μεγαλφτερα τεχνθτά νθςιά ςτον κόςμο και είναι ζνασ κρίαμβοσ τθσ ανκρϊπινθσ ευφυΐασ.  Οι ντόπιοι και οι 
τουρίςτεσ απολαμβάνουν τισ βόλτεσ τουσ εδϊ. Το εμβλθματικό ξενοδοχείο Atlantis The Palm, το οποίο βρίςκεται ςτθν κορυφι του 
φοίνικα, αδιαμφιςβιτθτα αξίηει μια επίςκεψθ.  
 
τάςη μετρό : Damac Properties 
 

Dubai Frame 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΡΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΤΟΥΜΡΑΙ ΑΡΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΘ ΟΡΤΙΚΘ ΓΩΝΙΑ 
 
Μια από τισ νεότερεσ προςκικεσ ςτθν πόλθ είναι το Dubai Frame ζνα μοναδικό επίτευγμα τθσ μθχανικισ. Βρίςκεται ςτο Zabeel Park ςε 
ιδανικό ςθμείο ανάμεςα ςτθν Ραλιά και τθ Νζα πόλθ του Ντουμπάι. Μζςα από το οικοδόμθμα μπορείτε να δείτε τθ μοναδικι κζα 
προσ το παλιό θ το νζο Ντουμπάι. Το ξεχωριςτό επίτευγμα είναι ότι το οικοδόμθμα μοιάηει ςαν ζνα πλαίςιο φωτογραφίασ και δίνει 
μοναδικι οπτικι ςτθν Ραλιά θ τθ Νζα πόλθ. 
 
τάςη μετρό : Al Jafiliya 
 

Dubai Creek 
ΧΑΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ SOUKS  
 
Tο Ντουμπάι μπορεί να είναι διάςθμο για τουσ ουρανοξφςτεσ του και για τθν κοςμοπολίτικθ ατμόςφαιρα του, θ καρδιά τθσ πόλθσ 
είναι το περίφθμο Dubai Creek. H περιοχι φιλοξενεί το Μουςείο του Ντουμπάι κακϊσ επίςθσ και τα ςτενά δρομάκια με τισ αραβικζσ 
παραδοςιακζσ αγορζσ και τα souls του χρυςοφ και των μπαχαρικϊν. Μπορείτε να διαςχίςετε το CREEK μόλισ με 1 AED με τισ 
παραδοςιακζσ βάρκεσ Abra. 
 
τάςη μετρό : Al Fahidi 
 
 

Dubai Aquarium and Underwater Zoo 
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΑΡΟΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΙ 
 
Θζλετε να εξερευνιςετε ζνα από τα μεγαλφτερα και πιο όμορφα ενυδρεία του κόςμου; Μθ χάςετε τθ γιγαντία 10 εκατομμυρίων 
λίτρων δεξαμενι ςτο Dubai Aquarium and Underwater Zoo, θ οποία περιζχει περίπου 33.000 ηϊα τθσ κάλαςςασ  κτλ και τον 
μεγαλφτερο πλθκυςμό καρχαριϊν από οποιοδιποτε άλλο ενυδρείο.  Στον 3

ο
 όροφο του DUBAI MALL, το ενυδρείο φιλοξενεί περίπου 

140 είδθ καλάςςιασ ηωισ. Ρερπατιςτε μζςα ςτο 48 μζτρων τοφνελ και ςθκϊςτε το κεφάλι ςασ ψθλά γιατί βρίςκεςτε μζςα ςτο 
ενυδρείο. Μπορείτε να κάνετε επίςθσ το glass-bottom tour ι ακόμα και να κολυμπιςετε με τουσ καρχαρίεσ. 
 
Διεφθυνςη:  Financial Center Rd - Dubai   τάςη μετρό : Dubai Mall/Burj Khalifa   
 
 
 
 
 



The Walk and Beach at JBR 
Θ ΡΙΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΘΞ ΒΟΛΤΑ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘ 
 
Για αυτοφσ που κζλουν να ςυνδυάςουν τα ψϊνια, ζνα καλό εςτιατόριο, μια καλι ταινία και μια υπζροχθ βόλτα, τότε το ιδανικό μζροσ 
είναι θ παραλία JBR και το περίφθμο The Walk. Μοναδικζσ δραςτθριότθτεσ, καλεςμζνοι DJs είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που 
ζχετε να δείτε και να κάνετε ςτθν JBR. 
 
τάςη μετρό : Damac Properties 
 

Dubai Marina 
ΡΕΡΑΤΘΣΤΕ ΔΙΡΛΑ ΣΤΑ ΡΑΝΑΚΙΒΑ YAGHTS ΜΕ ΘΕΑ TOΥΣ ΕΚΡΛΘΚΤΙΚΟΥΣ ΟΥΑΝΟΞΥΣΤΕΣ 
 
Ηιςτε το μζλλον ςτθν μεγαλφτερθ μαρίνα που καταςκευάςτθκε ποτζ από τον άνκρωπο.  Κάντε τθ βόλτα ςασ ςτθν υπζροχθ μαρίνα 
καυμάηοντασ τα yachts των εκατομμυρίων δίπλα ςασ. Μπορείτε να νοικιάςετε το δικό ςασ yacht και να κάνετε τισ βόλτεσ ςασ ςτο 
Ντουμπάι από Dubai Marina Yacht Club. 
 
τάςη μετρό : Damac Properties 
 
 

IMG Worlds of Adventure 
AΡΟΛΑΥΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΟΛΥΤΟ ΜΕΟΣ ΤΘΣ ΡΕΙΡΕΤΕΙΑΣ 
 
Διαςκζδαςθ, ξεφάντωμα και μοναδικζσ ςτιγμζσ ςε αυτό το τεράςτιο κεματικό πάρκο, ζκταςθσ όςο 28 ποδοςφαιρικά γιπεδα. 
Τελευταίασ τεχνολογίασ τρενάκια και δραςτθριότθτεσ , 5D Cinemas και μοναδικοί χαρακτιρεσ διαφόρων κόμικσ. Μθ παραλείψετε να 
ανζβετε ςτο Ben 10, το Gumball, το Powerpuff Girls και τθν LazyTown. Δείτε τουσ μοναδικοφσ ιρωεσ τθσ Marvel Spider-Man, Hulk, Iron 
Man, Thor και τουσ Avengers. Δείτε του Δεινοςαφρουσ ςτθ Χαμζνθ Κοιλάδα και γευματίςτε ςε κάποιο από τα δεκάδεσ εςτιατόρια. 
 
Διεφθυνςη:  E311 Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd - Dubai   
 

Kite Beach 
ΝΟΙΩΣΤΕ ΤΘΝ ΕΝΤΑΣΘ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 
 
To τζλειο μζροσ για watersports ςτο Ντουμπάι. Ράρτε ζνα smoothie, πιείτε ζνα καφζ, κάντε ποδιλατο ι skate και φυςικά επιδοκείτε 
ςε ότι watersport μπορείτε να φανταςτείτε. Με τόςεσ πολλζσ δραςτθριότθτεσ και με εκπλθκτικι ανεμπόδιςτθ κζα προσ το Burj Al Arab 
είναι ςίγουρο ότι κα περάςετε τθν θμζρα ςασ εδϊ.  
 
Διεφθυνςη:  35 A St - Dubai - Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα 
 

Legoland Waterpark 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΘ 
 
Διαςκζδαςθ και ξεφάντωμα ςτο υπζροχο waterpark τθσ Legoland. To Duplo Splash Safari κα εντυπωςιάςει τα πιο καρραλζα παιδιά. Τα 
παιδιά εδϊ μποροφν να αςκιςουν το μυαλό τουσ με τθ δραςτθριότθτα ‘Build-A-Boat’ κατά τθν οποία καλοφνται να χτίςουν ζνα πλοίο 
από Legos. Μοναδικι εμπειρία για οικογζνειεσ με παιδιά από 2 ζωσ 12 ετϊν. 
 
Διεφθυνςη:  Jebel Ali - Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα 
 

Aquaventure at Atlantis The Palm 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ WATERPARK ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΡΑΙ 
 
Το μεγαλφτερο waterpark ςτο Ντουμπάι, βρίςκετε ςτο ξενοδοχείο Atlantis The Palm και περιζχει τισ πιο φανταςμαγορικζσ 
δραςτθριότθτεσ που μπορείτε να βρείτε ςε ζνα waterpark. Δυο μεγάλοι πφργοι (Poseidon and Neptune) που ςυνδζονται μεταξφ τουσ 
με ζναν γιγαντιαίο ποτάμι προςφζρουν μοναδικζσ ςτιγμζσ ςτουσ επιςκζπτεσ.  
 
Διεφθυνςη:  Αtlantis The Palm 

http://www.visitdubai.com/en/pois/dubai-marina-yacht-club

