ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
8 ΗΜΕΡΕΣ /6 ΝΥΧΤΕΣ - LUX
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εκδρομής

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο αργά το βράδυ, όπου θα ακολουθήσει πτήση απευθείας για Ντουμπάι.

2η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις
αγορές σας στα εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι ή για χαλάρωση. Όσοι θέλετε να χαλαρώσετε μπορείτε να πιείτε
το κοκτέιλ σας και να κολυμπήσετε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Για εσάς που θέλετε κάτι συναρπαστικό , μην
χάσετε την ευκαιρία να μπείτε στην πισίνα ώστε να κολυμπήσετε και να βγείτε φωτογραφίες με τα πανέμορφα
δελφίνια. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Dubai Mall για τις αγορές σας και να
φωτογραφηθείτε στο Dubai Aquarium με το μεγαλύτερο πάνελ (παράθυρο) του κόσμου. Σας δίνεται έτσι η
ευκαιρία να έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με τον τεράστιο
καρχαρία-ταύρο, με σαλάχια κλπ. Μια υποβρύχια περιπέτεια που θα σας μείνει πραγματικά αξέχαστη (για
κρατήσεις θέσεων μην παραλείψετε να ενημερώσετε εγκαίρως το γραφείο ή τον αρχηγό συνοδό μας).
Νωρίς το απόγευμα με jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια μέσα στην έρημο, όπου μετά από
οδήγηση στους χρυσαφένιους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε
Βεδουΐνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία, προσφέροντας μας
παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το δείπνο απόψε
είναι barbeque στην τέντα κάτω από τον έναστρο ουρανό της ερήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε
παραδοσιακούς χορούς. Αργά το βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Πρωινό και μέρα ελεύθερη. Για τους φανατικούς του shopping αυτή είναι η μέρα σας. Προτείνουμε την
ολοήμερη εκδρομή OUTLET MALL of DUBAI (όπου θα βρείτε τις καλύτερες μάρκες σε πολύ χαμηλές τιμές) και
Mall of Emirates όπου κι εκεί μπορείτε να χαθείτε στο πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας
καθώς και να ζήσετε την εμπειρία του σκι στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό κέντρο του κόσμου.
Για τους λάτρεις της περιπέτειας είναι ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο, ελικόπτερο ή
και υδροπλάνο. Όλη η πόλη από ψηλά! Επιπροσθέτως, επισκεφτείτε το μοναδικό θαλάσσιο πάρκο Wild Wadi
είτε για να κολυμπήσετε με δελφίνια είτε για να κάνετε θαλάσσιο σκι (ή ακόμη καταδύσεις). Το απόγευμα
μπορείτε προαιρετικά να απολαύσετε το δείπνο σας σε μία ρομαντική κρουαζιέρα στην μαρίνα του Ντουμπάι με
θέα το φως του φεγγαριού , τους ουρανοξύστες, το τεχνητό νησί σε σχήμα φοίνικα. Θα πάρετε και μία γεύση
από φολκλορικό χορό. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι με την μοναδική αρχιτεκτονική. Θα
επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι, περνώντας από την
παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Με το χαρακτηριστικό θαλάσσιο ταξί (abra) θα περάσουμε στα πασίγνωστα
παζάρια του χρυσού και των μπαχαρικών, που έρχονται όπως και παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής.
Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στην περιοχή της Τζουμέιρα με τις
μονοκατοικίες και τη μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του Σεΐχη Ζάιντ, τον δρόμο όπου είναι
συσσωρευμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα όπου θα κάνουμε μία
στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο Burj Al Arab (ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι). Στη
συνέχεια επίσκεψη στο νησί Palm Island (το νησί του φοίνικα) που έχει χτιστεί μέσα στη θάλασσα και στάση για
φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε την μοναδική
Madinat Jumeirah – τη διαφημισμένη «Βενετία» των Αραβικών Εμιράτων- όπου μπορείτε να κάνετε την βόλτα
σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι. Περνώντας από το παλάτι του
Σεΐχη κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
Η πρόταση μας για το βράδυ είναι να δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσμου που χορεύουν
υπό τους ήχους της μουσικής μπροστά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa και εν συνεχεία να
απολαύσετε το ποτό σας στο φημισμένο 40 Kong Bar στον 40 όροφο του H Hotel με την απίστευτη θέα στον
δρόμο Sheikh Zayed.

5η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το Αμπού Ντάμπι. Μετά από περίπου 2 ώρες και 190 χιλιόμετρα θα φτάσουμε στο
Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο
από τα 7 που αποτελούν τη χώρα. Θα κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάιντ και στη διαδρομή θα έχουμε την
ευκαιρία να δούμε στα δεξιά μας την περιοχή Dubai Marina, την πιο καινούρια περιοχή στο Ντουμπάι με τους
περισσότερους ουρανοξύστες και την περιοχή Jebel Ali που αποτελεί την βιομηχανική και κατασκευαστική ζώνη
του Ντουμπάι. Εκεί βρίσκονται το μεγαλύτερο μέχρι και σήμερα τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το τεχνητό νησί του
φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο αεροδρόμιο (υπό κατασκευή) που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μικρή
στάση στη μέση της διαδρομής. Φτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο
μεγαλοπρεπές τζαμί του Σεΐχη Ζάιντ, που είναι φτιαγμένο όλο από μάρμαρο και χρυσό. Εντός του υπάρχει το
μεγαλύτερο μονοκόμματο χειροποίητο χαλί στον κόσμο. Από εκεί θα περάσουμε από την περιοχή με τα 17
παλάτια των γιών του Σεΐχη Ζάιντ για να καταλήξουμε στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα, τωρινού κυβερνήτη του
Άμπου Ντάμπι αλλά και προέδρου της χώρας.
Περνώντας από το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που είναι κτισμένο από χρυσό,
μάρμαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους του τους χώρους (πηγαίνουμε για καφέ κατόπιν διαθεσιμότητας)
καταλήγουμε στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι -το Marina Mall- όπου θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο. Κατά το μεσημέρι αναχώρηση από το εμπορικό και θα καταλήξουμε για γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο
εστιατόριο στο Yas Island. Στο Yas Island εκτός από την πίστα της Φόρμουλα 1 βρίσκεται και το μεγαλύτερο
πάρκο της Ferrari με το γρηγορότερο τρενάκι στον κόσμο, καθώς και το μουσείο της Ferrari. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα. Διανυκτέρευση. Το βράδυ προτείνουμε παραδοσιακό γεύμα σε λιβανέζικο
εστιατόριο με ζωντανή αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς.
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6η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Μετά το πρωινό μας, η μέρα είναι ελεύθερη για βόλτες στο Ντουμπάι. Απολαύστε τη θάλασσα κάνοντας μπάνιο
ή πηγαίνοντας για ψάρεμα γύρω από τα τεχνητά νησάκια. Μπορείτε ακόμα είτε να κάνετε σκι στο παγοδρόμιο
είτε να επισκεφθείτε τον ζωολογικό κήπο της πόλης. Μοναδική εμπειρία είναι και η επίσκεψη στο ξενοδοχείο
Burj Al Arab απολαμβάνοντας γεύμα παρέα με γνωστούς αστέρες σε ένα από τα εστιατόρια του ξενοδοχείου.
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η μέρα ελεύθερη για τα τελευταία ψώνια ή για επίσκεψη στο εμιράτο της Σάρτζα με το
Ισλαμικό μουσείο και τις αγορές του. Το βράδυ θα αποχαιρετήσουμε την πόλη του Ντουμπάι κάνοντας μια
κρουαζιέρα στο ψαροχώρι Creek μέσα σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό όπου μπορείτε να θαυμάσετε
το νυχτερινό Ντουμπάι λουσμένο στα φώτα. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
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