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ΝΤΟΥΜΠΑΙ 8 ΗΜΕΡEΣ - 7 NYXTEΣ 

‘LUX’ 

ANAX. 21/12, 28/12, 04/01 
 

1η μέρα, ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ : Συγκέντρωση στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και 
απογείωση για το ταξίδι  στο μαγευτικό Ντουμπάι (Dubai). Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα, ΝΤΟΥΜΠΑΙ – CITY TOUR - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΤΑΚΙΑ (BASTAKYΙA –  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΦΕ - ΑΓΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ - 
ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – ΑQUARIUM (τα εισιτήρια δεν περιλαμβάνονται) : Μετά 
το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο και μαγευτικό Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε την 
πόλη του Ντουμπάι με την μοναδική αρχιτεκτονική. Οι ερωτήσεις "Τι πρέπει να δω; Τι πρέπει να κάνω; 
Τι πρέπει να ξέρω" δεν θα σας απασχολήσουν καθόλου. Έχουμε ετοιμάσει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα 
εκδρομής στο Ντουμπάι για εσάς που τα περιλαμβάνει όλα. Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο 
(εφόσον είναι ανοιχτό) που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι (Al Fahidi st.), περνώντας από την 
παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία (Bastakiya). Μοναδικά Σούκ, Παζάρια με χίλιάδες χρώματα, 
αρώματα, αγορά υφασμάτων, Επίσκεψη στο Μουσείο Καφέ. Με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του 
Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών, που 
έρχονται όπως παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε την ξενάγηση 
μας με την περιοχή της Τζουμέιρα (Jumeirah), με τις μονοκατοικίες και την μοναδική της παραλία. 
Περνώντας τη Λεωφόρο του Σείχη Ζάϊεντ (Sheikh Zayed), το δρόμο όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 
ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα (Jumeirah Mosque) όπου θα κάνουμε μία 
στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο Burj Al 
Arab. Στη συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψη στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα 
στην θάλασσα. Ενδιάμεσα θα υπάρχει και στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το 
Atlantis the Palm. Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε την μοναδική Μαντινάτ Τζουμέιρα (Madinat 
Jumeirah) τη διάσημη «Βενετία» των Αραβικών Εμιράτων. Στη Madinat Jumeirah μπορείτε να κάνετε 
την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι. 
ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΨΩΝΙΑ 
Η ώρα για τα ψώνια στο Ντουμπάι έφτασε, περνώντας από το παλάτι του Σείχη κατευθυνόμαστε στο 
Dubai Mall για τις αγορές σας. Επίσης θα δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσμου που 
χορεύουν υπό τους ήχους της μουσικής, μπροστά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj 
Khalifa.  
ΒURJ KHALIFA 124,125ο (όροφος) – ΑQUARIUM  
θα επισκεφτούμε  το ψηλότερο κτίριο το κόσμου με ύψος 828 μέτρα και θα μάθουμε την ιστορία και 
τα στάδια κατασκευής του. Θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο γρηγορότερο ασανσέρ (65χλμ/ώρα), 
να ανεβείτε στα παρατηρητήρια 124-125 και να θαυμάσετε την ομορφότερη θέα του περσικού κόλπου 
και των Αραβικών Εμιράτων(Η είσοδος περιλαμβάνεται). Αμέσως μετά ακολουθεί η επίσκεψη στο Dubai 
Mall το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο Εκεί μπορείτε να φωτογραφηθείτε στο Dubai 
Aquarium το ενυδρείο με το μεγαλύτερο παράθυρο. Σας δίνεται μάλιστα η ευκαιρία να έρθετε 
πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο Sand Tiger 
καρχαρία, με σαλάχια κλπ. Μια υποβρύχια περιπέτεια που υπόσχεται να είναι πραγματικά αξέχαστη. (Η 
είσοδος δεν περιλαμβάνεται). 
 

3η μέρα, ΕΡΗΜΟΣ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4Χ4 – ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ - 
ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ- Sand Board Δωρεάν (Σκι με σανίδα στην έρημο) : Μετά το πρωινό μας 
στο ξενοδοχείο, έχουμε χρόνο ελεύθερο. Νωρίς το μεσημέρι θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική 
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περιπέτεια στην έρημο με Jeep 4Χ4. Μετά από παιχνίδια με τα Jeep 4Χ4 στους αμμόλοφους και 
φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, θα καταλήξουμε σε Βεδουίνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν 
σύμφωνα με την Αραβική φιλοξενία βεδουίνοι, προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το δείπνο απόψε θα είναι barbeque στην τέντα 
κάτω από τον ουρανό της ερήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Αργά το 
βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα, ΝΤΟΥΜΠΑΪ – EXPO DUBAI  TOUR (το μεγαλύτερο Event στο Ντουμπάι) : Μετά το 
πρωινό μας στο ξενοδοχείο, η ημέρα είναι για να επισκεφτούμε το Mega Event στο Ντουμπάι η EXPO 
2020. Ζήστε την εκπληκτική Expo Dubai σε αυτή την ολοήμερη ξενάγηση, η οποία διαθέτει 192 
περίπτερα και θεωρείται η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον αραβικό 
κόσμο. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να περπατήσετε και να εξερευνήσετε κάθε μία από τις τρεις 
θεματικές περιοχές - Ευκαιρία, (opportunity) Κινητικότητα (mobility) και Βιωσιμότητα (sustainability). 
Στη συνέχεια, απολαύστε ένα διάλειμμα για φαγητό και εξερευνήστε το μεγαλύτερο γαστρονομικό 
σόου στον κόσμο, το οποίο προσφέρει 200 επιλογές για φαγητό με κουζίνα από όλο τον κόσμο. 
Τέλος, επισκεφθείτε το World’s Greatest Immersion - Al Wasl Plaza, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά 
της Expo. Απολαύστε απίστευτες παραστάσεις και παραστάσεις θαυμάζοντας την ομορφιά του θόλου, 
που είναι η μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής 360 μοιρών στον κόσμο.  
 

5η μέρα, ΝΤΟΥΜΠΑΙ MIRACLE GARDEN & GLOBAL VILLAGE - LA PERLE DRAGONE SHOW  
(προαιρετικά) : Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, μπορούμε προαιρετικά να επισκεφθούμε το 
μοναδικό και υπέροχο Dubai Miracle Garden. Οι κήποι των θαυμάτων περιλαμβάνουν πάνω από 45 
εκατομμύρια ανθισμένα λουλούδια. Τα λουλούδια είναι σε μοναδικές κατασκευές, σχήματα και 
χρώματα από 45 διαφορετικές ποικιλίες. Όλα αυτά άλλα και πολλά περισσότερα μπορείτε να τα 
απολαύσετε κάτω από τους 5 τεράστιους θόλους με τα χιλιάδες κρεμαστά καλάθια λουλουδιών. 
Παράλληλα θα απολαμβάνετε ένα κοκτέιλ φρούτων, έναν καφέ ή ένα σνακ. Θα αφεθείτε σε αυτό το 
εκπληκτικό περιβάλλον και θα χαλαρώσετε. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε στο Global Village, το οποίο 
έχει πλέον μια μόνιμη κατοικία στην Emirates Road στην Έξοδο 37. Ανοίγει κάθε χρόνο, από τον 
Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Το Global Village είναι ένα project αμέτρητων αγορών και ψυχαγωγίας σε 
ένα υπαίθριο θεματικό πάρκο, μοναδικό στον κόσμο. Θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε φαγητό και 
γεύσεις από όλο τον κόσμο. Τέλος, μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα και διάφορα άλλα από τα 
συναρπαστικά περίπτερα από το Μαρόκο, την Ιταλία, την Κίνα, τη Μαλαισία και άλλες χώρες. 
La Perle Dragone Show 
Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προτείνουμε ένα μοναδικό Παγκόσμιο 
Υπερθέαμα, το La Perle Show. Το La Perle Show, είναι μία παράσταση του γνωστού καλλιτεχνικού 
διευθυντή Franco Dragone.  
 

6η μέρα, ΝΤΟΥΜΠΑΪ – EXPO DUBAI  TOUR (το μεγαλύτερο Event στο Ντουμπάι) - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ : Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, η ημέρα είναι για να επισκεφτούμε 
το Mega Event στο Ντουμπάι η EXPO 2020. Ζήστε την εκπληκτική Expo Dubai σε αυτή την ολοήμερη 
ξενάγηση, η οποία διαθέτει 192 περίπτερα και θεωρείται η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει 
πραγματοποιηθεί ποτέ στον αραβικό κόσμο. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να περπατήσετε και να 
εξερευνήσετε κάθε μία από τις τρεις θεματικές περιοχές - Ευκαιρία, (opportunity) Κινητικότητα 
(mobility) και Βιωσιμότητα (sustainability). Στη συνέχεια, απολαύστε ένα διάλειμμα για φαγητό και 
εξερευνήστε το μεγαλύτερο γαστρονομικό σόου στον κόσμο, το οποίο προσφέρει 200 επιλογές για 
φαγητό με κουζίνα από όλο τον κόσμο. Τέλος, επισκεφθείτε το World’s Greatest Immersion - Al Wasl 
Plaza, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Expo. Απολαύστε απίστευτες παραστάσεις και παραστάσεις 
θαυμάζοντας την ομορφιά του θόλου, που είναι η μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής 360 μοιρών στον 
κόσμο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο για σύντομη ξεκούραση. Το βράδυ θα 
αποχαιρετήσουμε την πόλη του Ντουμπάι κάνοντας προαιρετικά μια κρουαζιέρα στην Μαρίνα μέσα σε 
παραδοσιακό σκάφος (dhow) με φαγητό. Εκεί θα απολαύσετε το νυχτερινό  Ντουμπάι που είναι 
λουσμένο στα φώτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Διανυκτέρευση. 
 

7η μέρα, ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ – ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ (Προαιρετικά) : Πρωινό και 
ελεύθερη ημέρα για τα τελευταία σας ψώνια. Διαλέξτε μια από τις πολλές προτάσεις κολύμπι με 



δελφίνια, Αερόστατο, πτήση με ελικόπτερο, Xline ακόμα και μια γνωριμία με τους πιγκουίνους είναι 
πολύ καλή ιδέα!!! 
ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
Για όσους επιθυμούν αναχώρηση για το Αμπού Ντάμπι, μετά από περίπου 2 ώρες και 190 χιλιόμετρα, 
θα φτάσουμε  στον 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 Ζάϊεντ και στην 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 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 Ζάϊεντ 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 Ζάϊεντ 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 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 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  τραινάκι στον κόσμο, 
καθώς και το μουσείο της Ferrari .   
 

8η μέρα, ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ : Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο 
Ντουμπάι για το αεροδρόμιο και την επιστροφή μας στην Αθήνα. Το ταξίδι στο Ντουμπάι έφτασε στο 
τέλος του και εμείς επιστρέφουμε χαρούμενοι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το υπέροχο ταξίδι μας. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Αεροπορικά εισιτήρια με βαλίτσα και χειραποσκευή 
 Διαμονή με πλούσιο  πρωινό 
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
 Ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπάι με γεύμα  
 Είσοδοι σε μουσεία κατά την ξενάγηση του Ντουμπάι & Νερό κατά τη διάρκεια της ξενάγησης  
 Σαφάρι 4χ4 με δείπνο barbeque και χορό κοιλιάς. Δωρεάν σκι Σανίδας στην Έρημο . 

Δυνατότητα ανοιχτού τύπου Jeep.   
 Τις πιο γνωστές παραδοσιακές αγορές, παζάρια , Bastakya, Αγορά υφασμάτων  
 Μουσείο Καφέ 
 Είσοδος στο EXPO DUBAI το μεγαλύτερο Event . (Αφορά μόνο με εισιτήρια με την Emirates 

Airlines)      
 Ταξιδιωτική ασφάλεια και επιπλέον ασφάλεια Covid -19  
 Ενημερωτικά έντυπα       
 Έμπειρος Έλληνας Πιστοποιημένος διπλωματούχος ξεναγός με 12 χρόνια εμπειρία!  
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων μας  
 24ώρες χρήση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης. Είμαστε μαζί σας από την πρώτη ημέρα του 

ταξιδιού έως την τελευταία! 
 Ειδικές Τιμές για τα αξιοθέατα και εκπτώσεις για τα Εμπορικά κέντρα  αποκλειστικά για εσάς! 
 Νέο Ταξιδιωτικός οδηγός Ντουμπάι 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων για τις πτήσεις με την Wizz air μόνο. Με την 

Emirates airlines επιπλέον κόστος 375 ευρώ  
 

 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  
 Δημοτικά Τέλη Ξενοδοχείου : περίπου 3€ για 3* , 4€ για 4* & 5€ για 5* κατηγορία ξενοδοχείου 

ανά δωμάτιο ανά βραδιά πληρωτέα απευθείας στα ξενοδοχεία/ Προσωπικά έξοδα  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

21/12 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

WIZZ AIR  
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ 
ΦΟΡΟΥΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟ 
ΚΛΙΝΟΥ 

ΤΙΜΗ  Α/Α ΔΙΚΛΙΝΟ  

8 HMEΡΟ/ 7 ΝΥΧΤΕΣ LUX 
Εκδρομές: 

- Ξενάγηση ολοήμερη ελληνόφωνη 
με ΓΕΥΜΑ 

- Σαφάρι με Jeep 4x4 , χορό της 
κοιλιάς, βόλτα με καμήλες, ΔΕΙΠΝΟ 

*Δυνατότητα βόλτα με γουρούνες στην έρημο 
- Παραδοσιακές αγορές, παζάρια 
- Μουσείο Καφέ 

 

GULF COURT HOTEL Business bay 4* sup 

 
875€ 

 

1o παιδί έως 
12 ετών 

785 € 
Τελική τιμή 

 

260€ 

REVIER DUBAI HOTEL  Business bay 
4*Sup 

960€ 320€ 

RADISSON BLU HOTEL CANAL VIEW 5*LX 1010€ 240€ 

HILTON AL HABTOOR HOTEL/ 
JW MARRIOTT MARQUIS 5* LUX 

1245€ 565€ 

  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

28/12 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 

 
WIZZ AIR 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ 

ΦΟΡΟΥΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ 
ΚΛΙΝΟΥ 

ΤΙΜΗ  Α/Α ΔΙΚΛΙΝΟ  

        8 HMEΡΟ/ 7 ΝΥΧΤΕΣ LUX 
Εκδρομές: 

- Ξενάγηση ολοήμερη ελληνόφωνη 
με ΓΕΥΜΑ 

- Σαφάρι με Jeep 4x4 , χορό της 
κοιλιάς, βόλτα με καμήλες, ΔΕΙΠΝΟ 

*Δυνατότητα βόλτα με γουρούνες στην έρημο 
- Παραδοσιακές αγορές, παζάρια 
- Μουσείο Καφέ 

GULF COURT HOTEL Business bay 4* sup 1045€ 

1o παιδί έως 
12 ετών 

785 € 
Τελική τιμή 

380€ 

REVIER DUBAI HOTEL  Business bay 4*Sup 1270€ 560€ 

CROWN PLAZA SEKH ZAID ROAD 5* 1215€ 520€ 

HILTON AL HABTOOR HOTEL/ 
JW MARRIOTT MARQUIS 5* LUX  

1615€ 850€ 

ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜE THN WIZZ AIR 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – Αναχ: 21/12 

 

 

 

 
 

ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜE THN WIZZ AIR 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ – Αναχ: 28/12 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 04/01 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

WIZZ AIR 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ 
ΦΟΡΟΥΣ  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ 
ΚΛΙΝΟΥ 

ΤΙΜΗ  
Α/Α ΔΙΚΛΙΝΟ  

         8 HMEΡΟ/ 7 ΝΥΧΤΕΣ LUX 
Εκδρομές: 

- Ξενάγηση ολοήμερη ελληνόφωνη με 
ΓΕΥΜΑ 

- Σαφάρι με Jeep 4x4 , χορό της 
κοιλιάς, βόλτα με καμήλες, ΔΕΙΠΝΟ 

*Δυνατότητα βόλτα με γουρούνες στην έρημο 
- Παραδοσιακές αγορές, παζάρια 
- Μουσείο Καφέ 

 
GULF COURT HOTEL Business bay 4* sup 

 
 
 

870€ 

1o παιδί έως 
12 ετών 

785 € 
Τελική τιμή 

230€ 

REVIER DUBAI HOTEL  Business bay 4*Sup 975€ 310€ 

 
RADISSON BLU HOTEL CANAL VIEW  

Business bay 5*LX  
1030€ 360€ 

HILTON AL HABTOOR HOTEL 5* LUX / 
JW MARRIOTT MARQUIS 5* LUX 

 
1275€ 560€ 

ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜE THN WIZZ AIR 

ΦΩΤΑ – Αναχ: 04/01 

 

 

 

 
 


