Ντουµπάι & Αµπού Ντάµπι
Έρηµος & Ουρανοξύστες
Πάσχα & Πρωτοµαγιά στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα µε τους ειδικούς
Πλήθος rich and famous αλλά και εκατοµµύρια κοινοί θνητοί που επιθυµούν να αισθανθούν για λίγο VIP συρρέουν σε αυτή
τη Disneyland για µεγάλους που σε µόλις σαράντα χιλιόµετρα χλιδής συµπυκνώνει άπειρα malls, απίθανα γκουρµέ
εστιατόρια µε βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή ξενοδοχεία και νύχτες µε την αφρόκρεµα των παγκόσµιων DJs. Με
ολοκαίνουργια εξωφρενικά projects σε φάση ολοκλήρωσης το Ντουµπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.

Από Θεσ/νικη 25 Απριλίου – 01 Μαΐου 2019
7 ηµέρες / 5 διανυκτερεύσεις
µε πτήσεις Τurkish µέσω Κων/πολης – Εγγυηµένες θέσεις

Από Αθήνα 25 – 30 Απριλίου 2019
6 ηµέρες / 5 διανυκτερεύσεις
µε απευθείας πτήσεις Emirates – Εγγυηµένες θέσεις

Από Θεσ/νικη 30 Απριλίου – 05 Μαΐου 2019
6 ηµέρες / 4 διανυκτερεύσεις
µε πτήσεις Τurkish µέσω Κων/πολης – Εγγυηµένες θέσεις

µε 855 € / άτοµο – τελική τιµή
Λίγα Λόγια για το ταξίδι :
Καλωσορίσατε στην πόλη των αντιθέσεων! Μια πόλη όπου η παράδοση συναντά την ανάπτυξη, µια
πόλη όπου η ανατολή συναντά τη δύση, γοητευτικά και µυστηριακά, προσδίδοντας ένα χαρακτήρα
µοναδικό, αλλά συνάµα και µια πολυεθνική προσωπικότητα. Με την άφιξή σας, θα νιώσετε τη ζεστασιά
του αραβικού πολιτισµού σε συνδυασµό µε τις πιο µοντέρνες και εξελιγµένες υπηρεσίες που θα
µπορούσατε να φανταστείτε. Το Dubai αποτελεί το πιο σύγχρονο εµπορικό κέντρο των Εµιράτων µε
µοναδικό συνδυασµό πολιτισµικών επιρροών, το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο καθώς επίσης και τις πιο
άρτια οργανωµένες τουριστικές υπηρεσίες. Σηµαντικό πόλο έλξης αποτελούν η εξαιρετική και πλούσια
αγορά, καθώς και οι όµορφες και οργανωµένες παραλίες του Dubai, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα
από την εξωτική οµορφιά της Ασίας και της Καραϊβικής. Τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, οι επιβλητικές
κατασκευές, τα τεράστια εµπορικά κέντρα, τα τεχνητά νησιά σε σχήµα φοίνικα, θα σας µεταφέρουν σε
µια άλλη εποχή.

Επωφεληθείτε από τη SPECIAL PRICE !!!
Κάντε την κράτηση σας έως 8/3 και κερδίστε έως και 100 € το ζευγάρι

Highlights του ταξιδιού :



Ένας από τους καλύτερους κοσµοπολίτικους προορισµούς, προσφέροντας τέλεια µίξη αραβικής παράδοσης και πολυτέλειας.
Εξαιρετικά προτεινόµενα ξενοδοχεία σε ιδανική τοποθεσία στο κέντρο της πόλης.








Πλήρης ξενάγηση πόλης µε επίσηµο Ελληνόφωνο Ξεναγό
Σαφάρι 4x4 στους αµµόλοφους της Αραβικής ερήµου µε µοναδική Βεδουίνικη εµπειρία και παραδοσιακό barbeque δείπνο
Ολοήµερη εκδροµή στο Άµπου Ντάµπι µε γεύµα & επίσηµο Ελληνόφωνο Ξεναγό
Πλούσιες αγορές, φουτουριστικό skyline και εκπληκτικά θεµατικά πάρκα
Ιδανικές καιρικές συνθήκες
Σωστά µελετηµένο πρόγραµµα για να µη βαρεθείτε και να πάρετε µόνο τα καλύτερα που έχει να σας δώσει το Ντουµπάι

Οι πτήσεις µας :

(οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

Από Θεσσαλονίκη µε Turkish
25/04 ή 30/04 Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη ΤΚ 1894 21.25-22.45
26/04 ή 01/05 Κωνσταντινούπολη – Ντουµπάι
ΤΚ 762 00.30-05.45
01/05 ή 05/05 Ντουµπάι – Κωνσταντινούπολη
ΤΚ 763 07.00-10.40
01/05 ή 05/05 Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη ΤΚ 1883 19.10-20.30

Από Αθήνα µε Emirates
25/04 Aθήνα – Ντουµπάι
30/04 Ντουµπάι – Aθήνα

EK 210 18.05-23.35
EK 209 10.05-15.00

Τιµές συµµετοχής :
Ένα ταξίδι µια τιµή !!! Οι τιµές µας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδροµίων 370 €

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη µε πτήσεις TURKISH
Aναχώρηση

25/ΑΠΡ

Ξενοδοχεία

Περιοχή

Special Price τιµή
σε δίκλινο έως 8/3

Κανονική τιµή
σε δίκλινο

Παιδική τιµή
2-11 ετών

Επιβ. Μον

Ibis World Trade Center 3*

Κεντρικό Downtown

995 €
1045 €

190 €

Κεντρικό-Bur Dubai

945 €
995 €

695 €

Hilton Garden Inn Al Mina
Jumeirah 4* sup.

695 €

210 €

1035 €

1085 €

695 €

245 €

1085 €

1135 €

695 €

295 €

1145 €

1195 €

695 €

355 €

Towers Rotana 4*dlx.

7 ηµ/5 διαν

Nassima Royal 5*sup.
Conrad Dubai 5* dlx.

Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road
Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road
Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road

Αναχώρηση από Αθήνα µε απευθείας πτήσεις EMIRATES
Aναχώρηση

25/ΑΠΡ

Ξενοδοχεία

Περιοχή

Special Price τιµή
σε δίκλινο έως 8/3

Κανονική τιµή
σε δίκλινο

Παιδική τιµή
2-11 ετών

Επιβ. Μον

Ibis World Trade Center 3*

Κεντρικό Downtown

190 €

Κεντρικό-Bur Dubai

1125 €
1185 €

795 €

Hilton Garden Inn Al Mina
Jumeirah 4* sup.

1075 €
1135 €

795 €

210 €

1175 €

1225 €

795 €

245 €

1235 €

1285 €

795 €

295 €

1295 €

1345 €

795 €

355 €

Towers Rotana 4*dlx.

6 ηµ/5 διαν

Nassima Royal 5*sup.
Conrad Dubai 5* dlx.

Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road
Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road
Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη µε πτήσεις TURKISH
Aναχώρηση

30/ΑΠΡ
6 ηµ/4 διαν

Ξενοδοχεία

Περιοχή

Special Price τιµή
σε δίκλινο έως 8/3

Κανονική τιµή
σε δίκλινο

Παιδική τιµή
2-11 ετών

Επιβ. Μον

Ibis World Trade Center 3*

Κεντρικό Downtown

120 €

Κεντρικό-Bur Dubai

895 €
965 €

695 €

Hilton Garden Inn Al Mina
Jumeirah 4* sup.

855 €
925 €

695 €

150 €

995 €

1035 €

695 €

200 €

1055 €

1095 €

695 €

290 €

Towers Rotana 4*dlx.
Conrad Dubai 5* dlx.

Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road
Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road

H προσφορά Special Price ισχύει για περιορισµένο αριθµό κρατήσεων και για κρατήσεις έως 8/3
Η τιµή περιλαµβάνει
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονοµική θέση σύµφωνα µε τις παραπάνω πτήσεις
 Φόρους αεροδροµίων και επίναυλο καυσίµων 370 €
 Μία αποσκευή 30kg και µία χειραποσκευή 8kg κατ’ άτοµο (Τurkish, Emirates) - (23kg για Aegean)

 Μεταφορές από το αεροδρόµιο του Ντουµπάι στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
 Συνολικά 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο Ντουµπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
 Πρωινό καθηµερινά στο ξενοδοχείο σας.
(Για αυτούς που αναχωρούν από Θεσσαλονίκη το πρωινό της τελευταίας ηµέρας το παίρνουν µε τη άφιξη τους.)









Ξενάγηση µισής ηµέρας στο Ντουµπάι µε επίσηµο Ελληνόφωνο Ξεναγό
Ολοήµερη εκδροµή στο Άµπου Ντάµπι µε γεύµα µε επίσηµο Ελληνόφωνο Ξεναγό
Σαφάρι στην έρηµο µε 4x4 και µπάρµπεκιου δείπνο µε τους βεδουίνους.
Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός-ξεναγός που θα είναι µαζί σας όλες τις ώρες των δραστηριοτήτων.
24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΦΠΑ

Η τιµή ∆ΕΝ περιλαµβάνει
o Έξοδα προσωπικής φύσεως
o Προαιρετικές εκδροµές
o ∆ηµοτικό φόρο διαµονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 5 € σε 5* ξενοδοχείο ανά δωµάτιο/διανυκτέρευση)
*Ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο & λοιπά αεροδρόµια που επιθυµούν να πετάξουν µε AEGEAN για
Αθήνα και έπειτα µε EMIRATES για Ντουµπάι η επιβάρυνση είναι 160 € ανά άτοµο.
*Σε περίπτωση που επιθυµείτε ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (Αεροπορικά εισιτήρια, µεταφορές από και προς το αεροδρόµιο ,
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας µε πρωινό καθηµερινά η τιµή µειώνεται κατά 120 €

Το πρόγραµµα του ταξιδιού :

1η ηµέρα– Πτήση για το Ντουµπάι
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη :
Απογευµατινή συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στις 21.25µ.µ.
αναχωρούµε µέσω Κωνσταντινούπολης για το Ντουµπάι. ∆ιανυκτέρευση εν πτήση.
Ταξιδιώτες Από Αθήνα :
Απογευµατινή συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας. Στις 18.05µ.µ. αναχωρούµε
µε απευθείας πτήση της Emirates για το Ντουµπάι. Άφιξη στις 23.35µ.µ. και µεταφορά στο ξενοδοχείο
σας . Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες
για την περιοχή και τις καθηµερινές σας δραστηριότητες. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα– Ντουµπάι (ξενάγηση πόλης)
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη :
Άφιξη στο Ντουµπάι στις 05.45π.µ. το πρωί. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και την παραλαβή των
αποσκευών µας, συνάντηση µε τον τοπικό µας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς σας στο
ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις καθηµερινές σας
δραστηριότητες. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος για να απολαύσετε πρωινό στο ξενοδοχείο σας.
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα :
Κατά τις 10.00π.µ., ξεκινάµε για την πρωινή ξενάγηση στο κοσµοπολίτικο Ντουµπάι. ∆ιασχίζοντας τη
διάσηµη λεωφόρο Ζαέντ µε τους πανύψηλους ουρανοξύστες, θα θαυµάσουµε τον µεγαλοπρεπή πύργο
Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουµπάι, που είναι και το ψηλότερο κτίριο στον κόσµο. Θα
κατευθυνθούµε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Εκεί θα
επισκεφθούµε το παλιό φρούριο του Ντουµπάι, όπου στεγάζεται σήµερα το µουσείο της πόλης. Θα
περάσουµε στην απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, την περιοχή Ντέιρα, διασχίζοντας το κανάλι
Ντουµπάι Κρικ µε τις παραδοσιακές βάρκες. Η περιοχή φηµίζεται για τις σουκ ή αγορές των
µπαχαρικών και του χρυσού. Στη συνέχεια κατευθυνόµαστε στην παραλιακή περιοχή της Τζουµέιρα,
όπου θα έχουµε την ευκαιρία να φωτογραφήσουµε ένα από τα σύµβολα του Ντουµπάι, το περίφηµο 7*
ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράµπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στο δωµάτιο για του
ταξιδιώτες που έφτασαν από Θεσσαλονίκη. Υπόλοιπο ηµέρας ελεύθερο για να ξεκουραστε. Σας
προτείνουµε να κάνετε µία απογευµατινή βόλτα στο Ντουµπάι Downtown, όπου θα απολαύσετε το
υπερθέαµα των σιντριβανιών Dubai Fountains και θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστηµα Dubai Mall µε
το ενυδρείο του. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα– Ντουµπάι (Σαφάρι στην έρηµο µε Jeep 4x4 & βεδουίνικη βραδιά µε δείπνο)
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα :
Πρωινό µπουφέ και µισή ηµέρα ελεύθερη για να χαρείτε τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ή να
επισκεφθείτε το Mall of Emirates, µε το χιονοδροµικό κέντρο της πόλης. Το απόγευµα µας περιµένει
περιπέτεια στην Αραβική έρηµο. Μέσω µιας όµορφης διαδροµής θα κατευθυνθούµε έξω από την
πολύβουη πόλη, µε κατεύθυνση τα σύνορα µε το Οµάν, όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό
χρώµα από τους αµµόλοφους της ερήµου. Συγκέντρωση µε όλα τα άλλα τζιπ για αναµνηστική
φωτογραφία, πριν το ξεκίνηµα µιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας κάνει να νιώσετε σαν να
κάνετε σερφινγκ σε κύµατα. Ακολουθεί στάση σε εκτροφείο καµήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να
δύει και να παίζει µε τα χρώµατα της άµµου, µας δίνεται η ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες µε φόντο
το ηλιοβασίλεµα στην έρηµο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε σε βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούµε
αραβικά εδέσµατα και θα παρακολουθήσουµε παραδοσιακούς χορούς. Έξω από τις τέντες θα
µπορέσουµε επίσης να κάνουµε βόλτα µε καµήλες, καθώς και σερφινγκ µε ιστιοσανίδα στην άµµο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα– Ντουµπάι (Ολοήµερη εκδροµή στο Άµπου Ντάµπι µε γεύµα)
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα :
Πρόγευµα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών Εµιράτων, το Άµπου Ντάµπι. Η πρώτη
στάση της διαδροµής µας θα είναι στο περίφηµο θεµατικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, δίπλα από
τις εγκαταστάσεις της Formula 1. Συνεχίζουµε για το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας την κοσµοπολίτικη
παραλιακή λεωφόρο Corniche. Θα θαυµάσουµε από τη µαρίνα του Άµπου Ντάµπι, το 7* ξενοδοχείο
Emirates Palace, υπόδειγµα πολυτελούς αραβικής αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα κατοικία
της βασιλικής οικογένειας. Στάση για φαγητό και ακολουθεί η επίσκεψη του Μεγάλου Λευκού Τζαµιού,
κατασκευασµένου από µάρµαρο και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο Ντουµπάι αργά το
απόγευµα. Υπόλοιπο της ηµέρας ελεύθερο.

5η ηµέρα– Ντουµπάι (Ηµέρα ελεύθερη)
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη & Αθήνα :
Πρωινό και ελεύθερη ηµέρα για χαλάρωση στη θάλασσα µε βόλτα στη µαρίνα του Ντουµπάι και το The
Walk. Για τον απογευµατινό σας καφέ ή δείπνο, σας προτείνουµε το υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότηµα
Μαντινάτ Τζουµέιρα, για να απολαύσετε την όµορφη θέα στα κανάλια του και να φωτογραφήσετε το
Μπουρζ αλ Αράµπ, πίνοντας το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθµα µαγαζάκια και εστιατόρια. Αξίζει
να περιπλανηθείτε στο οµώνυµο σουκ, ένα µικρό παζάρι µε παραδοσιακά αραβικά ενθύµια και να
δοκιµάσετε ένα ναργιλέ ή Sisha, όπως είναι γνωστό.

6η ηµέρα– Ντουµπάι (Ηµέρα ελεύθερη) – Πτήση επιστροφής για Αθήνα
Ταξιδιώτες Από Θεσσαλονίκη :
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές στα πολυάριθµα πολυκαταστήµατα.
Εναλλακτικά σας προτείνουµε να επισκεφθείτε το υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το θεµατικό
πάρκο IMG.
Ταξιδιώτες Από Αθήνα :
Πρωινό και µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας στην Αθήνα.

7η ηµέρα– Ντουµπάι – Πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη
Μεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας στη Θεσσαλονίκη, µέσω
Κωνσταντινούπολης.
Στην 6ήµερη αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 30 Απριλίου δεν πραγµατοποιείται η 6η ηµέρα του προγράµµατος.
Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράµµατος ενδέχεται να αλλάξει η σειρά πραγµατοποίησης του.

Γενικές Σηµειώσεις:
•

Τα Ελληνικά διαβατήρια ∆ΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στα Η.Α.Ε.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 µήνες ακόµη από την άφιξη στον προορισµό
Οι τιµές είναι υπολογισµένες µε σηµερινά ισχύοντα οικονοµικά ναύλα από και προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα
H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες
Check in στο δωµάτιο: 14.00
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης του ξενοδοχείου µε άλλο αντίστοιχης ή ανώτερης
κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωµατίων (overbooking)
Οι τιµές των φόρων αεροδροµίων είναι βασισµένες στην τρέχουσα τιµή πετρελαίου
Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδροµίων θα επιβεβαιώνεται την ηµέρα έκδοσης του αεροπορικού
εισιτηρίου
Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά µε βάση τα
συµβόλαια και τους όρους της κάθε υπηρεσίας
Οι τιµές συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες νοµισµάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης
των νοµισµατικών ισοτιµιών, αεροπορικών ναύλων ή τιµών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει
το δικαίωµα αναπροσαρµογής της τελικής τιµής
Η σειρά του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καµία επίσκεψη
Σε όλα τα ξενοδοχεία µας προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε µπουφέ - Τα ξενοδοχεία µπορεί να αλλάξουν
αλλά χωρίς αλλαγή κατηγορίας
Οι τιµές είναι υπολογισµένες µε τα σηµερινά ισχύοντα ναύλα. Η όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει
τους πελάτες
ΒΕ∆ΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ: Βόλτα µε τις καµήλες στην έρηµο, τσάι καλωσορίσµατος, δείπνο BBQ, oriental
χορούς
∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή στο σαφάρι σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65
ετών και σε εγκύους
Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση µε το check in
∆ΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ: ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ 1 ΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & 2 ΩΡΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

