ΝΤΟΥΜΠΑΙ
5 & 6 μέρες

από

359

Κάθε Τετάρτη με πτήσεις της Qatar Airways

€

(ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων)

Το πλήρες πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Αεροπορικά εισιτήρια – Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο – Διαμονή σε κεντρικά
ξεν/χεία 5*, 4* & 3* με πρωινό μπουφέ - Ξενάγηση πόλης στο Ντουμπάι –
Safari με 4 X 4 & με belly dance & BBQ δείπνο στην έρημο – κρουαζιέρα με δείπνο –
Ελληνόφωνο Ξεναγό - Τοπικό Έλληνα συνοδό – Πλήρη φάκελο ταξιδιού

Ντουμπάι
Αναχωρήσεις

Ημ

5

Κάθε Τετάρτη

Ξενοδοχείο με
Πρωινό Μπουφέ

Αεροπορική
Εταιρεία

Ομαδικό
με σαφάρι στην
έρημο & δείπνο
Τιμή κατ άτομο σε
2-κλινο & 3-κλινο

Ομαδικό
πλήρες
Φόροι Αεροδρομίων
πρόγραμμα
& επίναυλοι
Τιμή κατ άτομο σε
2-κλινο & 3-κλινο

3* City Max ή
παρόμοιο

359 €

499 €

4* Emirates Grand ή
παρόμοιο

439 €

579 €

5* Al Bustan Rotana ή
παρόμοιο

559 €

699 €

Qatar Airways

01 Οκτωβρίου-20 Δεκεμβρίου

6

3* City Max ή
παρόμοιο

399 €

4* Emirates Grand ή
παρόμοιο

489 €

5* Al Bustan Rotana ή
παρόμοιο

679 €

539 €

Qatar 230 €
Επιπλέον 20 €
φιλοδωρήματα
υποχ/κη καταβολή.
Επιβ/νση για εσωτ.
πτήση εντός Ελλάδας
160 €

629 €
819 €

Το ΟΜΑΔΙΚΟ ταξίδι <πλήρες πρόγραμμα> περιλαμβάνει : Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
Qatar, μέσω Ντόχα + μεταφορές από /προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι + διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
της επιλογής σας, με πρωινό μπουφέ + ξενάγηση πόλης + Σαφάρι στην έρημο με jeep 4Χ4, χορούς της
κοιλιάς & ΒBQ δείπνο + Κρουαζιέρα με δείπνο + τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό + ασφάλεια αστικής ευθύνης και
πλήρη φάκελο ταξιδιού.
ΣΗΜ : Εσωτερικές πτήσεις εντός Ελλάδος : Υπάρχει η δυνατότητα πτήσης από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας
προς Αθήνα με κόστος € 160 περιλαμβανομένων φόρων αεροδρομίου (κατόπιν διαθεσιμότητας στον ειδικό
ναύλο).
Παιδική Έκπτωση για παιδιά από 2-12 ετών : 50 € με διαμονή στο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πτυσσόμενο
έξτρα κρεβάτι

Πρόγραμμα 6-ήμερης εκδρομής <πλήρες πρόγραμμα>
1η μέρα : Αθήνα – Ντουμπάι : Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος & πτήση για το Ντουμπάι.
Άφιξη στο Ντουμπάι, υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας & μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
2η μέρα : Ντουμπάι – Ξενάγηση : Πρωινό ελεύθερο & αναχώρηση για την ξενάγηση πόλης. Αρχίζουμε από την
φημισμένη λεωφόρο Seikh Zaied, όπου βρίσκονται μερικά από τα σύγχρονα θαύματα αρχιτεκτονικής όπως ο ψηλότερος
πύργος του κόσμου, φθάνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Jumeirah όπου βρίσκονται τα πιο φημισμένα ξενοδοχεία,
θα διασχίσουμε τον παραλιακό δρόμο όπου θα δούμε το μοναδικό ξενοδοχείο σήμα κατατεθέν του Ντουμπάι το Burj al Arab,
το μεγάλο τζαμί της Jumeirah, παλάτια & βίλες με ολάνθιστους κήπους. Προορισμός μας το φημισμένο souk του χρυσού &
των μπαχαρικών, μια αξέχαστη εμπειρία στο χρώμα του χρυσού.....αφού θαμπωθούμε από την λάμψη του χρυσού
αναχωρούμε για την Bastakiya, το παραδοσιακό κομμάτι του Ντουμπάι όπου βρίσκονται τα σπίτια του ανέμου και το
φρούριο Al Fahidi με το μικρό μουσείο, η απέναντι όχθη του Creek φιλοξενεί μοντέρνους λαμπερούς ουρανοξύστες,
παραδοσιακά dhow και ψαροκάικα, καθώς συνεχώς διασχίζουν το Creek από την μια όχθη στην άλλη πλοιάρια-ταξί τα
περίφημα abra. Mε ένα ταξί abra, θα διασχίσουμε το λιμανάκι με προορισμό την πολύβουη πόλη του Ντουμπάι
Το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το souk στο Madinat palace, για να περιπλανηθείτε στην πολύ
ενδιαφέρουσα αγορά του.
3η μέρα : Ντουμπάι – Κρουαζιέρα στον κόλπο με δείπνο : Ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για αγορές & ξεκούραση
Το απόγευμα στις 19.00 αναχώρηση από το ξενοδοχείο, όπου θα μεταφερθούμε στο παραδοσιακό σκάφος (dhow) για μια
αξέχαστη κρουαζιέρα διασχίζοντας το Dubai Creek κάτω από το σεληνόφως, θαυμάζοντας το εντυπωσιακό Dubai, τα
πολυτελέστατα yachts, στο Dubai Creek Golf & Yacht club απολαμβάνοντας ένα υπέροχο δείπνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα : Ντουμπάι - Σαφάρι στην έρημο με δείπνο : Ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για ξεκούραση. Το απόγευμα
στις 16.00 - αναχώρηση με 4WD για το φημισμένο σαφάρι στην έρημο με δείπνο & χορό της κοιλιάς. Πρώτη μας στάση στη
φάρμα με τις καμήλες για να συνεχίζουμε την διαδρομή μας ανάμεσα στους αμμόλοφους, αφού απολαύσουμε το ονειρικό
ηλιοβασίλεμα στην απεραντοσύνη της ερήμου θα κατευθυνθούμε προς τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (τέντα), έως να
ετοιμαστεί το γευστικότατο δείπνο μας (BBQ) θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε βόλτα με καμήλες, surf στους αμμόλοφους
ή ένα τατουάζ από χένα με αραβικά σχέδια & να δοκιμάσουμε την περίφημη shisha (ναργιλέ). Η βραδιά θα κλείσει με χορό
της κοιλιάς γύρω από την φωτιά κάτω από τον εκθαμβωτικό ουρανό. Επιστροφή στο Dubai
5η μέρα : Ντουμπάι : Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το EMIRATES MALL, ένα από τα μεγαλύτερα
εμπορικά κέντρα στη Μέση Ανατολή.
6η ημέρα : Ντουμπάι – Αθήνα : Πρωινό, μεταφορά για το αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα

ΣHMEΙΩΣΕΙΣ
 Για όσους επιλέξουν το 5-ήμερο πρόγραμμα η αναχώρηση είναι την 5 η ημέρα του προγράμματος
 Για όσους δεν επιλέξουν το πλήρες πρόγραμμα, το πακέτο τους δεν περιλαμβάνει την ξενάγηση & την
κρουαζιέρα με δείπνο.
 Η σειρά των ξεναγήσεων είναι ενδεικτική, το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική
ροή χωρίς να μειωθούν η να παραληφθούν ξεναγήσεις.
 Οι ώρες των πτήσεων μπορεί να αλλάξουν χωρίς να θεωρηθεί λόγος ακύρωσης.
 Απαραίτητη ισχύς διαβατηρίου 6 μήνες από την ημέρα αναχώρησης (ισχύει για Ελληνικά διαβατήρια ),
απαιτούνται διαβατήρια νέου τύπου.
 Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων θα πρέπει να συμβουλεύονται την πρεσβεία τους εάν χρειάζονται βίζα
εισόδου.
 Απαραίτητη πιστωτική κάρτα κατά την διάρκεια του check in στο ξενοδοχείο, στην περίπτωση που δεν
έχετε πιστωτική κάρτα θα πρέπει να δώσετε ένα ποσόν ως εγγύηση.
 Όλες οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες στους ισχύοντες αεροπορικούς ναύλους που ισχύουν κατά
την ημερομηνία έκδοσης του τιμοκαταλόγου, την ισοτιμία € έναντι Αμερικάνικου Δολαρίου, σε περίπτωση
αύξησης θα αλλάξουν οι τιμές καθώς και για τις περιόδους που δεν λαμβάνουν χώρα συνέδρια ή εκθέσεις
στο Ντουμπάι (όπου οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα).

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ : 5* Al Bustan Roatana

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ : 4* Emirates Grand

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ : 3* City Max

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ: • Τα σουκς (αγορές στην περιοχή της Ντείρα, όπως το Gold Souk και το Spice Souk). • To Souk Madinat
Jumeirah είναι ένα παραδοσιακό ανατολίτικο παζάρι που ξεπροβάλλει μέσα στην έρημο πλαισιωμένο από υδάτινα κανάλια, φοίνικες
και πύργους.
•Το μουσείο του Ντουμπάι, Το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Atlantis, The Palm, στο νησί Palm Jemeirah & το
πολυτελές ξενοδοχείο 7* Burj Al Arab, To σπίτι του Σεΐχη Saeed Al-Maktoum, του παππού του σημερινού άρχοντα που έχει
μετατραπεί σε μουσείο. • Το λεγόμενο παραδοσιακό παραλιακό χωριό βεδουίνων & το τζαμί Τζουμείρα, Την συνοικία Μπαστάκια με
τους πύργους Creek (κόλπος). • Το χωριό κληρονομιάς (Heritage village):ένα ανακατασκευασμένο των ανέμων που έχτισαν οι
εύποροι έμποροι. Τη πόλη Χάτα μέσα στην έρημο, • Bur Juman Centre, το shopping mall που ντύνει διασημότητες και το Mall of
the Emirates, η εμπειρία του shopping και όχι μόνο. Εστιατόρια σινεμά, θέατρο και σλάλομ στο χιονοδρομικό του κέντρο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ: • Πιείτε το ποτό σας ή δειπνήστε στο εστιατόριο του Burj Al Arab στην κορυφή του ή στο υπόγειο
του. • Κάντε σκι στους αμμόλοφους της έρημου, Πιείτε τον καφέ σας στο άλλο 7* ξενοδοχείο μέσα στην έρημο το Al Maha. •
Επισκεφτείτε το πάρκο Creekside, για παιδιά 5-15 ετών με ποικιλία δραστηριοτήτων & Ψωνίστε αφορολόγητα ηλεκτρονικά είδη

