Ντουµπάι – Άµπου Ντάµπι
6ήµερο εορταστικό από € 880
Με απ’ ευθείας πτήσεις της Emirates, διαµονή
στο Marriott Marquis 5* deluxe & 3 γεύµατα

Ένας νέος ραγδαία αναπτυσσόµενος προορισµός µε µεγάλες επιρροές από την ∆υτική αρχιτεκτονική των
ουρανοξυστών και της παράδοσης που του χαρίζει η Αραβική ταυτότητα του. Tην πόλη θα την βρείτε
κάπου ανάµεσα στην αναζήτησης του νέου και του πρωτοποριακού, της πληθώρας των αγορών, των
µοναδικών υπηρεσιών των υπερπολυτελών ξενοδοχείων, την αγαλλίαση της θάλασσας και την περιπέτεια
των δραστηριοτήτων µε σαφάρι στην έρηµο
1η µέρα: ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Πτήση για Ντουµπάι-έλεγχος διαβατηρίων-τακτοποίηση στο
πούλµαν και µεταφορά στο ξενοδοχείο σας. Υπόλοιπο
ηµέρας ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση

2η µέρα: Ξενάγηση πόλης
Η ξενάγηση του κοσµοπολίτικου Ντουµπάι έχει αφετηρία από
το λαογραφικό µουσείο. Περνώντας από τη παραδοσιακή
συνοικία Μπαστακία, θα περάσετε από τα πασίγνωστα
παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών. Ακολουθεί η
παραλιακή περιοχή της Τζουµέιρα. Περνώντας από τη
λεωφόρο του Σείχη Ζάιεντ µε τους 250 ουρανοξύστες, θα
κατευθυνθείτε στο τζαµί της Τζουµέιρα και θα γίνει στάση για
φωτογράφηση του διάσηµου ξενοδοχείου Burj El Arab.
Η εκδροµή θα συνεχίσει µε επίσκεψη του νησιού σε σχήµα
φοίνικα “Palm” και στη συνέχεια θα γίνει περιήγηση στη
περιοχή downtown για να φωτογραφήσετε το ψηλότερο
κτήριο του κόσµου. Περνώντας από το παλάτι του Σείχη θα
κατευθυνθείτε στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο ηµέρας ελεύθερο.
Γεύµα θα δοθεί κατά τη διάρκεια της ξενάγησης.
3η µέρα: Σαφάρι στην έρηµο µε 4X4 & Βεδουίνικο πάρτι
Στο σηµερινό απόγευµα, µία όµορφη διαδροµή θα σας
βγάλει εκτός της πολύβουης πόλης όπου το τοπίο αρχίζει να
παίρνει ένα καστανό χρώµα από τους αµµόλοφους της
ερήµου. Συγκέντρωση µε όλα τα άλλα τζιπ-αναµνηστική
φωτογραφία πριν το ξεκίνηµα και αρχή µίας διαφορετικής
δραστηριότητας που θα σας κάνει να νοιώσετε λίγο από
σέρφινγκ σε κύµατα. Στάση για φωτογράφηση στη µέση της
ερήµου και στη συνέχεια στάση σε εκτροφείο καµηλών.
Θα ακολουθήσει για όσους επιθυµούν σέρφινγκ στην άµµο
µε ιστιοσανίδα και «καµιλάδα» ο ήλιος ήδη έχει αρχίσει να δύει
και τα χρώµατα στην έρηµο είναι έντονα πορτοκαλί και
κόκκινο …. ευκαιρία για αναµνηστικές φωτογραφίες. Θα
ακολουθήσει στάση σε βεδουίνικες τέντες για φαγητό
µπάρµπεκιου–τσάι και για να απολαύσετε παραδοσιακούς
χορούς Επιστροφή στο ξενοδοχείο σας.

4η µέρα: Εκδροµή στο Άµπου Ντάµπι
Πρωινή διαδροµή για τη πρωτεύουσα των Αραβικών
εµιράτων το Αµπού Ντάµπι. Η πρώτη στάση θα είναι το
περίφηµο τζαµί του Σείχη Ζάιεντ. Ακολουθεί το
πολυτελέστατο ξενοδοχείο Emirates Palace και
πανοραµικά θα δείτε το παλάτι του Σείχη. Νωρίς το
απόγευµα θα επιστρέψετε στο Ντουµπάι. Γεύµα θα δοθεί
κατά τη διάρκεια της εκδροµής. Προαιρετικά το βράδυ
µπορείτε να πάρετε ένα παραδοσιακό δείπνο µε ναργιλέ,
αραβική µουσική και χορό της κοιλιάς.
5η µέρα: Ηµέρα ελεύθερη για Εµπορικά κέντρα
Ηµέρα χαλάρωσης στην θάλασσα ή για επίσκεψη
πολυκαταστηµάτων και του υπέροχου ξενοδοχειακού
Αραβικού συγκροτήµατος Μαντινάτ. Σας προτείνουµε να
επισκεφθείτε το Wafi mall-θαυµαστό για το παραδοσιακό
χρώµα του, αφού χωρίζεται σε τµήµατα διακοσµηµένα από
την Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνησία και άλλες αραβικές χώρες.
Άλλο εµπορικό που προτείνουµε είναι το mall of the
Emirates. Αντιπροσωπευτικό δείγµα εµπορικού κέντρου
τύπου Αµερικής γνωστό για τη χιονοδροµική του πίστα
κατάβασης και σίγουρα το επιβλητικό Dubai Mall
Τον απογευµατινό σας καφέ ή το δείπνο σας να το πάρετε
στην περιοχή Μαντινάτ για να απολαύσετε την όµορφη θέα
και να φωτογραφηθείτε στα όµορφα κανάλια του
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος-να φωτογραφήσετε το
Μπουρτζαλαράµπ και να χαλαρώσετε πίνοντας τον καφέ
σας ή το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθµα µαγαζάκια.
Αξίζει να δείτε το µικρό παζάρι της περιοχής και να
δοκιµάσετε Sisha (ναργιλέ µε γεύση µήλου) στον
αµφιθεατρικό χώρο της µονάδας.
6η µέρα: Ηµέρα επιστροφής
Συνάντηση στο ξενοδοχείο σας µε τον τοπικό µας
συνεργάτη και µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση
της επιστροφής. Καλονή
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Αναχωρήσεις
Κατ’ άτοµο σε δίκλινο
δωµάτιο
Επιβάρυνση µονόκλινου

∆εν περιλαµβάνονται
• Φόροι αεροδροµίων, ατοµική
ιατροφαρµακευτική ασφάλιση,
ασφάλεια αστικής ευθύνης € 355

Πτήσεις της Emirates:
Αθήνα 17.55 – Ντουµπάι 00.20
Ντουµπάι 11.50 – Αθήνα 15.25

€ 880
+ € 430

22/12 &
23/12 &
2/1

26/12

€ 899

€ 990

28/12

29/12

€ 1.100 € 1.190

+ € 430
+ € 610 + € 780 + € 870
(2/1=520)

Περιλαµβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια µε Emirates ● Μεταφορές από και
προς το αεροδρόµιο ● ∆ιαµονή σε 5* ξενοδοχεία (Marriott
Marquis) ● Ηµιήµερη εκδροµή στο Ντουµπάι µε γεύµα ●
Ολοήµερη εκδροµή στο Άµπου Ντάµπι µε γεύµα ● Σαφάρι
στην έρηµο µε 4Χ4 µε µπάρµπεκιου ● Τοπικός ελληνόφωνος
συνοδός που θα είναι µαζί σας σε όλες τις ηµέρες & ώρες
δραστηριοτήτων και µεταφορών

Σηµειώσεις:
Υγειονοµικές Προφυλάξεις:

•

∆εν απαιτούνται εµβόλια ή άλλου είδους
προληπτική αγωγή. Το νερό δεν είναι
πουθενά πόσιµο και συνιστούµε το
εµφιαλωµένο

•

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαραίτητο διαβατήριο µε 6µηνη
ισχύ

•

Οι αναχωρήσεις εκτελούνται µε ελάχιστη
συµµετοχή 15 ατόµων. Σε περίπτωση που η
συµµετοχή είναι µικρότερη (10 άτοµα) το ταξίδι δεν
ακυρώνεται και εκτελείται µε επιβάρυνση € 55 το
άτοµο.
Ο δηµοτικό φόρος πληρώνετε αποκλειστικά από
τους πελάτες κατά την είσοδο στο ξενοδοχείο και
είναι €3 σε 3* , €4 σε 4*, €5 σε 5* (ανά
δωµάτιο/διανυκτέρευση)
Οι τιµές πρωτοχρονιάς ισχύουν για κρατήσεις έως
18/11

Σχετικά µε το JW Marriott Marquis Hotel 5*

Το ξενοδοχείο θα το βρείτε JW Marriott Marquis Hotel σε µία προνοµιακή τοποθεσία, πολύ κοντά στο Dubai Mall και το
Mall of the Emirates, δίπλα στο σταθµό Business Bay του µετρό και ακριβώς δίπλα από την νέα επέκταση του Dubai
Water Canal. Επιπλέον, η απόσταση µε τα πόδια από το Burj Khalifa που γίνεται το µεγάλο πρωτοχρονιάτικο πάρτι
είναι µόλις 28’ µε τα πόδια. Στεγάζεται σε 2 εµβληµατικούς πύργους και προσφέρει το µοναδικό Saray Spa and Health
Club καθώς και µία εντυπωσιακή ποικιλία από 14 βραβευµένα εστιατόρια, lounge και µπαρ.
Τα 1608 πολυτελή & ευρύχωρα δωµάτια του ξενοδοχείου, κοµψά σχεδιασµένα , διαθέτουν µοντέρνα διακόσµηση,
επίπεδη οθόνη, γραφείο και µπάνιο µε βαθιά µπανιέρα και όλα τα είδη περιποίησης.
Στο ξενοδοχείο ακόµα θα βρείτε εξωτερική πισίνα, δωρεάν Wi-Fi
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