Ντουµπάι
6ήμερο με 3 εκδρομές + 3 γεύματα

Ταξίδι στο Ντουµπάι µε ξενάγηση πόλης & Τζουµέιρα µε γεύµα & Σαφάρι µε
τζιπ 4 Χ 4 µε δείπνο σε τέντα βεδουίνων & εκδροµή στο Αµπού Ντάµπι ...
Το Ντουµπάι είναι το µεγαλύτερο κέντρο τουρισµού και εµπορίου όλης της
Μέσης Ανατολής.
Χαρακτηριστικά του Ντουµπάι που το καθιστά πια έναν από τους πιο in
προορισµούς του 21ου αιώνα είναι ότι θεωρείτε εξωτικός προορισµός για
διακοπές µε υψηλές και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες.
Ιδανικός προορισµός για γαµήλια ταξίδια που συνδυάζει κανείς τα ψώνια σε
µεγάλες ανοιχτές αγορές ή εµπορικά κέντρα καθώς και την υπέρµετρη
πολυτέλεια και χλιδή σε όλο της το µεγαλείο. Γι αυτό εµπιστευτείτε τους
Ειδικούς στις Αραβικές χώρες και κάντε το όνειρο σας πραγµατικότητα! Ενα
ζεστό καλωσόρισµα σας περιµένει!!!Ζήστε ενα αξέχαστο ταξίδι!!!!!

1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ - NTOYMΠΑΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το κοσµοπολίτικο Ντουµπάι. ‘Άφιξη,
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ- Ξενάγηση Πόλης
Μετά το πρωινό µας ξεκινάµε για να περιηγηθούµε στην πόλη του Ντουµπάι! Ξεκινάµε
από την Ντουµπάι Μαρίνα ένα τεχνητό κανάλι που περνάει ανάµεσα από ουρανοξύστες
και σταµατάµε για φωτογραφίες µπροστά στον ψηλότερο στρυφογυριστό ουρανοξύστη
στον κόσµο. Συνεχίζουµε το ταξίδι µας για να επισκεφτούµε το 8ο θαύµα στον κόσµο το
Φοίνικα της Τζουµέιρα. ∆ιασχίζουµε το νησί για να πάµε στον κυµατοθραύστη
βλέπωντας µοναδικά κτίρια, ξενοδοχεία, το Aquaventure, ένα από τα µεγαλύτερα πάρκα
µε νεροτσουλήθρες στη µέση Ανατολή και τις βίλες που βρίσκονται στα φύλλα του
φοίνικα από τις οποίες έχουν αγοράσει αρκετοί διάσηµοι, Μπρατ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί,
Μαντόνα, Μπέκαµ, Ρίκι Μάρτιν, Μπιλ Κλίντον κ.α. Στον κυµατοθραύστη στάση για
φωτογραφίες µπροστά στο µεγαλύτερο ξενοδοχείο της χώρας Ατλάντις . Συνεχίζουµε
στην περιοχή της Τζουµέιρα, την πιο ακριβή περιοχή του Ντουµπάι και θα κινηθούµε
στον παραλιακό δρόµο. Αφού περάσουµε από το χωριό της γνώσης και διάφορα
παλάτια Σεϊχηδων καταλήγουµε για φωτογραφίες στο Μadinat Jumeirah, σύµπλεγµα
παραδοσιακών ξενοδοχείων, µαγαζιών, εστιατορίων και τεχνητών καναλιών. Η συνέχεια
µας είναι στάση εξωτερικά για φωτογραφίες στο µοναδικό 7στερο ξενοδοχείο στον
κόσµο, το Burj Al Arab. Συνεχίζουµε για το κέντρο ισλαµικής τέχνης, όπου θα
θαυµάσουµε µοναδικά κοµµάτια που υπήρχαν και σε παλιά παλάτια ενώ θα έχετε χρόνο
να κάνετε µια βόλτα στο χώρο , ή να απολαύσετε ένα καφέ. Η συνέχεια της διαδροµής
µας στην περιοχή της Τζουµέιρα θα µας περάσει από το Τζαµί της Τζουµέιρα και από το
Σπίτι της Ένωσης, το σηµείο όπου υπογράφτηκε η συνθήκη ένωσης των Εµιράτων το
1971. Μετά την Τζουµέιρα πάµε µέσω του υποθαλάσσιου τούνελ της Σάνταγα στην
περιοχή της Ντέιρα και στα παζάρια χρυσού και µπαχαρικών. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο
για να κάνετε τις αγορές σας ή για να απολαύσετε ένα φρέσκο χυµό. Στη συνέχεια θα
βρεθούµε στη µικρή Βενετία του Ντουµπάι το Creek , όπου µε τα πλωτά ταξί τα λεγόµενα
Άµπρα θα το διασχύσουµε για να βρεθούµε στο Μπαρ Ντουµπάι. Εκεί θα δούµε την
περιοχή της Μπαστάκια, τα πρώτα σπίτια του Ντουµπάι µε τις ανεµοδόχους, το φρούριο
Αλ Φαχίντι, το παλάτι της Σέιχα Μάριαµ, την περιοχή µε τα αραβικά προξενεία και το
Παλάτι του Σείχη Μωχάµεντ Αλ Μακτούµ, του κυβερνήτη του Ντουµπάι, όπου θα
σταµατήσουµε και για φωτογραφίες στο δρόµο µε τα παγώνια. Στη συνέχεια είναι η
στάση µας για ένα πλούσιο γεύµα σε πολυτελές ξενοδοχείο. Μετά διασχίζουµε τον πιο
κεντρικό δρόµο του Ντουµπαί , τον δρόµο του Σείχη Ζάιντ όπου θαυµάζουµε τον
ψηλότερο πύργο στον κόσµο τον Burj Khalifa, τους δίδυµους πύργους του Ντουµπάι
Emirates Towers, το διεθνές κέντρο εµπορίου και το χιονοδροµικό κέντρο. Άφιξη στο
ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουµε το Dubai by Night, την βραδινή περιήγηση του
Ντουµπάι όπου θα δούµε τα µεγαλύτερα συντριβάνια στον κόσµο να χωρεύουν στον
ρυθµό της µουσικής, έχουµε ελέυθερο χρόνο στο Madinat Jumeirah σύµπλεγµα µε
µαγαζιά µε είδη λαικής τέχνης, εστιατόρια, καφέ και µπάρ και επίσκεψη σ το µεγαλύτερο
µονοκόµµατο ενυδρείο στον κόσµο σε κλειστό χώρο στο ξενοδοχείο Atlantis.

3η ΜΕΡΑ :ΝΤΟΥΜΠΑΙ -ΣΑΦΑΡΙ Jeep & δείπνο
Το πρωινό µας είναι ελεύθερο και µπορείτε να το διαθέσετε για να επισκεφθείτε ένα από
τα πολλά εµπορικά της πόλης για αγορές, ή περνώντας το χρόνο σας στην πισίνα του
ξενοδοχείου σας. Το µεσηµέρι αναχωρούµε για το σαφάρι-εκδροµή στην έρηµο. Η
αγαπηµένη µέρα µικρών και µεγάλων. Μια µέρα που ανεβάζει την αδρεναλίνη,
προσφέρει γέλιο, διασκέδαση και φυσικά την εµπειρία να βρεθείτε στη µέση της
απέραντη ερήµου, εκεί που µερικά χρόνια πριν ζούσαν οι βεδουίνοι που ταξίδευαν στην
έρηµο µε οδηγό τα αστέρια, το φεγγάρι και τον ήλιο. Φεύγουµε από το ξενοδοχείο µε
κλιµατιζόµενα jeep 4x4 κλειστού τύπου και µετά από διαδροµή µίας ώρας φτάνουµε στο
σηµείο όπου ξεκινά το σαφάρι. Βάζουµε ζώνες και ξεκινάµε για να απολαύσουµε την
µαγεία της οδήγησης µέσα στην έρηµο από έµπειρους οδηγούς. Θα σταµατήσουµε για
φωτογραφίες στη µέση της ερήµου, σε φάρµα µε καµήλες και φυσικά για να
απαθανατίσουµε το µαγευτικό ηλιοβασίλεµα της ερήµου, µια µαγευτική ώρα που ο ήλιος
παίζει µε τα χρώµατα της άµµου, όπου γίνεται αισθητή η διαφορά της θερµοκρασίας που
αρχίζει να πέφτει µαζί µε τον ήλιο. Στην συνέχεια διασχίζουµε την προστατευόµενη
περιοχή του Ντουµπάι, όπου θα θαυµάσουµε γαζέλες και όρυγχες που ζουν ελεύθερα
στην συγκεκριµένη περιοχή. Τέλος καταλήγουµε στις τέντες των βεδουίνων όπου εκεί
λαµβάνουν χώρα όλες οι δραστηριότητες. Sandboard (κατάβαση αµµόλοφου µε σανίδα)
στην έρηµο, βόλτα µε καµήλες, υποδοχή µε αραβικό καφέ, τσάι και χουρµάδες. Και
επειδή η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, µέχρι να ετοιµαστεί το δείπνο, µας περιµένουν
κάποια πρώτα παραδοσιακά ορντέβρ, ενώ µπορείτε να δροσιστείτε µε όσο νερό και
αναψυκτικά θέλετε. Κάντε το παραδοσιακό τατουάζ µε χέννα, καπνίστε ναργιλέ ενώ µετά
το δείπνο η έµπειρη αιγύπτια χορεύτρια της κοιλιάς και ο ∆ερβίσης πραγµατικά θα σας
µαγέψουν !Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο Ντουµπάι και διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ – Εκδροµή στο Αµπού Ντάµπι
Μετά το πρωινό µας αναχωρούµε για την εκδροµή µας για να γνωρίσουµε το Άµπου
Ντάµπι µετά από περίπου 2 ώρες και 190 χιλιόµετρα φτάνουµε στην 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 στην διαδροµή θα
περάσουµε από 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 λιµάνι Jebel Ali, 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, ενώ µέσα θα δούµε και το µεγαλύτερο
µονοκόµµατο χειροποίητο χαλί στον κόσµο. Από εκεί θα περάσουµε από την περιοχή µε
τα 17 παλάτια των γιων 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 µέσα
µε 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 επίσκεψη στο πολιτιστικό χωριό του Άµπου Ντάµπι το Heritage
Village. Από εκεί και διασχίζοντας τον δρόµο Corniche που αποτελεί τον οµορφότερο
δρόµο στη χώρα, καταλήγουµε σε παραδοσιακό εστιατόριο για ένα πλούσιο γεύµα.
Επιστροφή στο Ντουµπάι το απόγευµα .Στην επιστροφή µας κάνουµε στάση για
φωτογραφίες στο Ferrari World (οχι στα παιχνίδια), στο Yas Island όπου γίνoνται οι
αγώνες της Formoula 1. Το απόγευµα αναχωρούµε για το Ντουµπάι, όπου για το βράδυ
σας προτείνουµε δείπνο στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο 7 αστέρων, Burj Al Arab.
∆ιανυκτέρευση.Για δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, οι κρατήσεις για δείπνο στο Burj Al
Arab θα πρέπει να γίνονται στο γραφείο µας, πριν την αναχώρησή σας.

5η ΜΕΡΑ :ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Πρωινό και ηµέρα ελεύθερη για µια βόλτα στα εµπορικά κέντρα για να κάνετε τα ψώνια
σας. Σας προτείνουµε να απολαύσετε µια κρουαζιέρα στο κανάλι (Creek) µε δείπνο κάτω
από το σεληνόφως, θαυµάζοντας το εντυπωσιακό Ντουµπάι (∆ηλώστε συµµετοχή στον
αρχηγό σας). ∆ιανυκτέρευσεις.

6η ΜΕΡΑ :ΝΤΟΥΜΠΑΙ -ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό µας αναχώρηση για το αεροδρόµιο του Ντουµπάι. Ο αντιπρόσωπός µας
θα είναι µαζί σας στο check in για να σας βοηθήσει µε τα διαδικαστικά. Στο αεροδρόµιο
θα έχετε αρκετό χρόνο για αγορές στα αφορολόγητα που πραγµατικά αξίζουν να τα
επισκεφθείτε. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και επιστροφή στην Αθήνα αφήνοντας πίσω
µας την χώρα των Σεΐχηδων αλλά παίρνοντας µαζί µας τις καλύτερες αναµνήσεις!!!

ΞΕΝ/ΧΕΙΑ
3* IBIS DEIRA

4*DLX NOVOTEL DEIRA CITY CENTER

5* STEIGNBERGER DLX

Περιλαµβάνονται
•

Αεροπορικά εισιτήρια

•

∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας

•

Πρωινό µπουφέ

•

Μεταφορές από / προς τα αεροδρόµια εξωτερικού

•

Έµπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός

•

Ξενάγηση πόλεως και βόλτα στη Madinat Jumeirah µε έλληνα αρχηγό µε γεύµα

•

Σαφάρι µε τζιπ 4 x4 και δείπνο

•

Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου

•

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

•

Ενηµερωτικά έντυπα

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίων 310 €

•

Νέος δηµοτικός φόρος ξενοδοχείων Ντουµπάϊ καταβάλλεται κατά το check-in στο
ξενοδοχείο ως εξής (κόστος ανα δωµάτιο την βραδυά):
5* 20AED (περίπου 5€), 4* 15AED (περίπου 4€), 3* 10AED (περίπου 3€)

•

Φιλοδωρήµατα 20 €

•

Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα

Εµπορικά Κέντρα
•

Dubai Mall: Το µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο στον κόσµο µε πάνω από 1500
καταστήµατα, ενυδρείο µε το µεγαλύτερο τζάµι στον κόσµο, παγοδρόµιο και
πολλά εστιατόρια και καφέ. Από µια έξοδο του εµπορικού βγαίνεται στο Souk AL
Bahar ( σουκ αλ µπαχάρ) µια πανέµορφη παραδοσιακή αγορά όπου από τις
18:00-23:00 κάθε µισή ώρα, λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο µουσικό συντριβάνι
στον κόσµο.

Σταθµός µετρό: Burj Khalifa / Dubai Mall
•

Mall of the Emirates: Το 2ο µεγαλύτερο εµπορικό στην χώρα µε πολλά µαγαζιά,
εστιατόρια και καφέ, όπου στεγάζεται και το µοναδικό τεχνητό χιονοδροµικό
κέντρο στον κόσµο.

Σταθµός µετρό: Mall of the Emirates
•

Ibn Batuta Mall: Ένα από τα πολύ όµορφα εµπορικά κέντρα του Ντουµπάι, το
µοναδικό που δεν έχει ορόφους και είναι χωρισµένο σε 6 θεµατικές ενότητες.
Όπως κινείται κάποιος µέσα στο εµπορικό η εσωτερική διακόσµηση εναλλάσετε
από κινέζικη αρχιτεκτονική σε ινδική, περσική,αιγυπτιακή,τυνησιακή και
ανδαλουσιακή. Μαγαζιά έχει ό,τι και τα υπολοιπα εµπορικά.

Σταθµός µετρό: Ibn Batuta

Ώρες λειτουργίας:
Κυριακή – Τετάρτη: 10:00 – 22:00
Πέµπτη – Σάββατο: 10:00 – 24:00
Περιοχές µε Εστιατόρια/Καφέ
•

Dubai Marina Walk: Πεζόδροµος γύρω από ένα τεχνητό κανάλι που περνάει
ανάµεσα απο δεκάδες εντυπωσιακούς ουρανοξύστες. Εκεί θα βρείτε πολλά
εστιατόρια και καφέ και είναι πολυ όµορφα για φωτογραφίες στη δύση του ηλίου.

Σταθµός µετρό: Damac Properties
•

JBR: Πεζόδροµος µπροστά στη θάλασσα µε πολλά εστιατόρια και καφέ. Εκεί
µπορείτε να συνδυάσετε το µπάνιο σας και φαγητό ή καφέ.

Σταθµός µετρό: Jumeirah Lake Towers και από εκεί περίπου 15 λεπτά µε τα πόδια.
•

Madinat Jumeirah Souk: Ένα υπέροχο συγκρότηµα µε ξενοδοχεία σε αραβική
αρχιτεκτονική που στη µέση ενώνονται µε ένα παζάρι µε είδη λαικής τέχνης και
ένα τεχνητό κανάλι µήκους 4 χλµ. που περνάει ανάµεσα από τα ξενοδοχεία και το
παζάρι. Επίσης θα βρείτε πολλά εστιατόρια, καφέ και µπαρ. Τα µαγαζιά είναι
ανοιχτά µέχρι τις 23:00 και τα εστιατόρια µέχρι τις 24:00-01:00.

Σταθµός µετρό: Mall of the Emirates και από εκεί µε ένα ταξί είναι 5 λεπτά.

Μπαρ
Αλκοόλ θα βρείτε µέσα µόνο σε κάποια ξενοδοχεία.
Προτάσεις µας:
•
•
•
•

JW Marriott Marquis 71ο όροφο 20:00 – 02:30
Address Hotel Downtown Neos Bar 63ο όροφο 20:00 – 02:30
Budha Bar (βρίσκεται στο ξενοδοχείο GROSVENOR στην Μαρίνα)
Roberto Cavalli (βρίσκεται στο ξενοδοχείο Fairmont στην Sheikh Zayed Road)

Μετρο
Τα εισιτήρια του µετρό δεν είναι ενιαία, δηλώνετε σε ποιο σταθµό θα κατεβείτε και
πληρώνετε ανάλογα. Στο µετρό απαγορεύεται να τρώτε ή να πίνετε, ακόµα και να µασάτε
τσίχλα. Υπάρχει ένα βαγόνι που είναι µόνο για γυναίκες και παιδιά το οποίο το ξεχωρίζετε
από τα ροζ αυτοκόλλητα στις πόρτες. Όλα τα υπόποιπα βαγόνια είναι µικτά. Ο πρώτος
συρµός ξεκινάει στις 06:00, αλλά ο τελευταίος διαφέρει από σταθµό σε σταθµό.

Σάββατο – Πέµπτη :06:00 – 23:00
Παρασκευή : 14:00 – 24:00
Σταθµοί µετρό ξενοδοχείων:
Emirates Grand Hotel: Financial Centre
Media Rotana: Internet City
Ταξί
Ταξί βρίσκεται έξω από το ξενοδοχείο σας 24 ώρες το 24ωρο. Επιβιβάζεστε µόνο σε
αυτά που έχουν την ένδειξη ταξί και όχι σε άλλα που είναι συνήθως ιδιωτικά και
χρεώνουν παραπάνω. Τα ιδιωτικά δεν φέρουν κάποιο σήµα ταξί. Τα ταξί έχουν µέσα
ταξίµετρο και δεν παζαρεύεται την τιµή και ό,τι γράψει είναι στο τοπικό νόµισµα. Η
ελάχιστη διαδροµή είναι τα 12 AED. Μέσα στην πόλη του Ντουµπάι υπάρχουν διόδια,
είναι ηλεκτρονικά και τα πιάνει το ταξίµετρο, οπότε τα επιβαρύνεστε εσείς. ∆εν µπορεί ο
οδηγός να σας γελάσει σ’αθτό. Να µετράτε καλά τα ρέστα σας και να σιγουρεύεστε ότι ο
οδηγός έχει βάλει σε λειτουργία το ταξίµετρο και δεν θα σας ζητήσει αργότερα µεγάλα
ποσά. Όλα τα εµπορικά έχουν σταθµό ταξί,οπότε δεν ταλαιπωρήστε να αναζητήσετε στο
δρόµο.

Σηµεία Ενδιαφέροντος
•

Burj Khalifa : Γνωστό και ως Μπουρτζ Ντουµπάι,
είναι ουρανοξύστης στο Ντουµπάι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων και αυτή
την στιγµή κατέχει το ρεκόρ του υψηλότερου κτηρίου στον κόσµο µε ύψος 828
µέτρα.

Για να το επισκεφθείτε, πρέπει να κλείσετε εισιτήριο είτε µέσω του εµπορικού DUBAI
MALL στο γκισέ AT THE TOP, είτε online www.burjkhalifa.ae µέσω πιστωτικής
κάρτας.
•

Burj Al Arab (Ο Πύργος των Αράβων): Το µοναδικό ξενοδοχείο 7 αστέρων µε
εστιατόριο στην κορυφή του και εκτός της βάσης του, εναέριο και πάνω στην
θάλασσα όπου θυµίζει καράβι µε κατάρτι. Προκειµένου να επισκεφθείς αυτό το
µοναδικό σήµα κατατεθέν για το Ντουµπάϊ και να έχεις ένα ποτό στο µπαρ ή δείπνο
θα πρέπει να έχει κάνει κράτηση είτε µέσω του ξενοδοχείου σας είτε
online www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/burj-al-arab/restaurant-atburj-al-arab. Και στις δύο περιπτώσεις θα χρειαστεί να δώσετε πιστωτική κάρτα.

•

Υδάτινα Συντριβάνια (Dubai Mall): Τα υδάτινα σιντριβάνια είναι ένα θέαµα που
θα σας αποζηµιώσει όταν τα επισκεφθείτε !! Tα υδάτινα σιντριβάνια χορεύουν στο
ρυθµό της µουσικής που τα συνοδεύει...ο φωτισµός είναι µε διάφορα χρώµατα
που αλλάζει ανάλογα την µουσική που παίζει και το όλο θέαµα είναι µοναδικό.
Γύρω από αυτά υπάρχουν πανέµορφα εστιατόρια µε πολύ ροµαντικό στιλ !!!

•

Υδάτινο Πάρκο Aquaventure (Ξενοδοχείο ATLANTIS, THE PALM) : Αξίζει να
αφιερώσετε µια από τις µέρες σας στο θαλάσσιο αυτό πάρκο. Είναι εξαιρετικό!
∆οκιµάστε όσα περισσότερα θεάµατα µπορείτε, θα σας µείνουν αξέχαστα.

Για να το επισκεφθείτε προτιµότερο να πάρετε ένα ταξί να σας πάει στο ξενοδοχείο
Atlantis και στα ταµεία θα βγάλετε τα εισιτήρια σας.

Γενικές Παρατηρήσεις -Όροι συµµετοχής
1) Για να ταξιδέψετε θα πρέπει να έχετε διαβατήριο νέου τύπου, το οποίο το εκδίδετε από
το αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής που διαµένετε. Για τις χώρες της Ε.Ε
ταξιδεύετε µε ταυτότητα ΝΕΟY τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες.
2) Ισοτιµίες,Ναύλοι & Επιβαρύνσεις: Όλες οι παραπάνω τιµές είναι υπολογισµένες µε την
τρέχουσα ισοτιµία Ευρώ/∆ολαρίου και σε ειδικούς αεροπορικούς ναύλους.Για τον λόγο
αυτό, µε την κράτησή σας θα πρέπει µα ενηµερώνεστε από τους ταξιδιωτικούς
συµβούλους για επιβεβαιωση των παραπάνω τιµών της εκδροµής και τυχόν
επιβαρύνσεις.
3) Όλες οι τιµές για τα δωµάτια των ξενοδοχείων του τιµοκαταλόγου είναι για standard
δωµάτια. Για δωµάτια µε θέα θάλασσα ή ανώτερης κατηγορίας, υπάρχει επιβάρυνση.
4) Οι αποσκευές µεταφέρονται µε ευθύνη των κατόχων, ανεξάρτητα συνοδείας
εκπροσώπου του γραφείου και σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, το γραφείο δεν φέρει
καµία ευθύνη.
5) Η εκδροµή ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική ή αντίθετη φορά χωρίς να
παραληφθούν οι ξεναγήσεις.
6) Οι τιµές στους τιµοκαταλόγους των εκδροµών µας είναι υπολογισµένες σε ευρώ και
είναι κάτ άτοµο.

