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ΝΤΟΥΜΠΑΙ
5 ημέρες
26 - 30/10/2018
1η ημέρα Θεσσαλονίκη - Ντουμπάι: Με την άφιξη σας, στο αεροδρόμιο θα σας συναντήσει ο συνεργάτης
μας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα Ντουμπάι - ξενάγηση πόλης : Το πρωινό ελεύθερο για μια γνωριμία περιήγηση σας στην Αραβική
πολύ. Η απογευματινή μας περιήγηση, στοχεύει να σας εισάγει στον αραβικό πολιτισμό και να σας δείξει τα
πιο διάσημα αξιοθέατα του Ντουμπάι. Η περιοδεία ξεκινά με μια φωτογράφιση στο σύμβολο του Ντουμπάι το Burj Al Arab. Θα συνεχίσουμε, από την παραλιακή οδό, για να επισκεφτείτε ένα από τα πιο ακριβά μέρη
του Ντουμπάι, τη Τζουμέρα. Θα κάνουμε μια στάση στο περίφημο και όμορφο Τζαμί Jumeira, που λέγεται ότι
είναι το πιο φωτογραφημένο τζάμι στη πόλη .Η περιήγηση μας, συνεχίζεται στο παλιό κομμάτι του Ντουμπάι,
όπου θα επισκεπτούμε το Μουσείο του Ντουμπάι, και θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε ενδιαφέροντα
στοιχεία για τον πολιτισμό και τη θρησκεία της χώρας, καθώς και να δείτε πώς ζούσαν οι άνθρωποι στο
παρελθόν. Η περιήγηση τελειώνει με μια βόλτα και χρόνο για να ψωνίσετε, γύρω από το περίφημο Gold and
Spice Souq's. Στους μεγάλους και πολυπληθείς διαδρόμους του Gold Souq, θα βρείτε εμπόρους και
καλλιτέχνες εκπαιδευμένους στη σχεδίαση των κοσμημάτων, από παραγγελθέντα κομμάτια μέχρι ελκυστικά
αραβικά σχέδια. Ακριβώς δίπλα, βρίσκεται το Spice Souq - με πολυχρωμίες σακούλες μπαχαρικών, βοτάνων,
αποξηραμένα φρούτα και τοπικές ποικιλίες τσαγιού. Σίγουρα θα ανακαλύψετε μια νέα γεύση - και ναι,
μπορείτε να δοκιμάσετε πριν αγοράσετε. Επιστροφη στο ξενοδοχειο σας. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα Ντουμπάι: Ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην αραβική πόλη. Σας προτείνουμε (προαιρετική)
μια ημερήσια εκδρομή στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Αραβικών Εμιράτων.
4η ημέρα Ντουμπάι: Σήμερα σας προτείνουμε, να επισκεφτείτε την αραβική έρημο (προαιρετική). Μια
μοναδική εμπειρία με 4Χ4 Jeep, με τοπικές λιχουδιές και φολκλορικό show. Εναλλακτικά, μπορείτε να
περιηγηθείτε σε ένα από τα πολλά shopping mall της πόλης.
5η ημέρα Ντουμπάι - Θεσσαλονίκη: Πρωινό, χρόνος για τα τελευταία σας ψώνια στην αραβική πόλη.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
City Seasons Tower 4*: 630€ / Επιβ. Μονόκλινου: +190€ / Παιδί 2-12: 430€
Jood Palace Hotel 5*: 690€ / Επιβ. Μονόκλινου: +255€ / Παιδί 2-12: 480€

Στην τιμή περιλαμβάνονται :
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση), με τη Fly Dubai
 Διαμονή, σε ξενοδοχείο 4* ή 5*, με πρόγευμα καθημερινά
 Μεταφορές, από / προς αεροδρόμιο / ξενοδοχείο στο Ντουμπάι , με ελληνόφωνο τοπικό αντιπρόσωπο
 Μισής ημέρας ξενάγηση πόλης, με τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό
 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο.
 Μια χειραποσκευή 7kg και 1 αποσκευή 20kg / ανά άτομο κατά την διάρκεια της πτήσης
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.
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Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται :
 Φόροι αεροδρομίων, 105,00 €
 Φόρος διαμονής στο Ντουμπάι: Για διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ημερήσιο κόστος AED 15,00 (περίπου 3,7 €)
το άτομο τη νύχτα & για διαμονή σε ξενοδοχείο 5* ημερήσιο κόστος AED 20,00 (περίπου 5 €) το άτομο τη
νύχτα
 Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο.
 Προαιρετικές εκδρομές : Desert Safari: Θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρώσετε την
επίσκεψη σας στο Ντουμπάι, να επισκεφθείτε την έρημο. Μια ξεχωριστή εμπειρία με 4Χ4, στην Αραβική
έρημο. Θα αναχωρήσετε μεσημέρι από το ξενοδοχείο σας και απολαύστε την μοναδική διαδρομή/
οδήγηση στους χρυσούς αμμόλοφους της ερήμου, με κατεύθυνση από το υψηλότερο προς τον
χαμηλότερο. Θα καταλήξετε στο Desert Camp, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που μιμείται τις τέντες των
Βεδουίνων. Θα απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα, ενώ θα έχετε την δυνατότητα να ιππεύσετε καμήλα, να
φωτογραφηθείτε με παραδοσιακές τοπικές φορεσιές ή να κάνετε tatoo. Αμέσως μετά, θα σερβιριστεί
δείπνο (buffet ) με τοπικά εδέσματα, υπό τον ήχο τοπικής μουσικής, παρακολουθώντας ένα
φαντασμαγορικό show από επαγγελματίες χορευτές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Τιμή κατ άτομο: 55,00€
Abu Dhabi Tour: Πρωινη αναχώρηση από το ξενοδοχείο σας, γαι την ολοημερη εκδρομή στο Αμπού
Ντάμπι, με αφιξη περίπου 1,5 ώρα μετα. . Η πρώτη στάση σας θα είναι το Grand Mosque, όπου θα έχετε
την ευκαιρία να περπατήσετε, να μάθετε ενδιαφέροντα γεγονότα για το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας και να
τραβήξετε φωτογραφίες από κάθε δυνατή γωνία. Η περιοδεία συνεχίζεται στο Women's Handicraft Centre
όπυ θα εχετε την δυνατότητα να θαυμάστε τις δεξιότητες των τοπικών κυριών που κάνουν τα παραδοσιακά
αντικείμενα με τα χέρια τους.Συνεχίζουμε με μια απολαυστική διαδρομή γύρω από την πόλη και μια
στάση στο όμορφο Abu Dhabi Corniche, όπου μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες του Emirates Palace,
ενα απο τα πιο πολυτελεστατα ξενοδοχεια ολων των Εμιρατων. Η περιήγηση τελειώνει στο χωριό
κληρονομιάς του Αμπού Ντάμπι.Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με τον
πολιτισμό και την παράδοση των Αράβων και να δείτε πώς ζούσαν στο παρελθόν.Επιστροφη αργα το
βραδυ στο Ντουμπαι.
Τιμή κατ άτομο: 80,00€ , με ελληνόφωνο ξεναγό
** Η παραπάνω τιμή ισχύει με ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων
Σημειώσεις :
 Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα.
 Η παιδική τιμή ισχύει εφόσον μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες

