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Ντουμπάι Classic 
 Χριστούγεννα 2017 &  Πρωτοχρονιά  2018 

 Nτουμπάι | Σαφάρι στην ερημο με BBQ δείπνο | Ξενάγηση Ντουμπάι  
με γεύμα στο Vida / Al Manzil  boutique hotel | Αμπου Ντάμπι ολοήμερη εκδρομή  

με γεύμα στο Radisson Yas island στο Asymmetry με buffet gourmet !!!! 

Αεροπορική Εταιρεία Emirates     

Ξενοδοχείο/τιμή κατ’ατομο Αναχωρήσεισ 
Δίκλινο 

Ενήλικας 
Επιβάρυνση  
μονόκλινου 

 IBIS AL BASHRA  
4* star  22/12 & 23/12 650€ 165€ 

 IBIS ONE CENTRAL 
4* star  22/12 & 23/12 650€ 165€ 

NOVOTEL  AL BASHRA 
4* 22/12 & 23/12 760€ 290€ 

GOLDEN TULIP AL BARSHA 
4* 2/1/2018 690€ 230€ 

STEIGENBERGER BUSINESS BAY 
5*  22/12 & 23/12 830€ 360€ 

WESTIN DUBAI AL HABTOOR CITY  
5* De lux   

22/12 & 23/12 
2/1/2018 

870€ 400€ 

28/12 & 29/12 1080€ 600€ 

Ντουμπάι 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

Oι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 25 Νοεμβρίου 
Έκπτωση παιδιού 2 – 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο με 2 ενήλικες έκπτωση 70€,  

ισχύει για  διαμονή στο δωμάτιο των γονέων σε έξτρα κρεβάτι   

Πτήσεις με  EMIRATES AIRLINES 
Αθήνα Ντουμπαι αναχώρηση 17:55  -  άφιξη 00:20  
Ντουμπαι Αθήνα αναχώρηση 11:50  - άφιξη 15.:25 
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1η ημέρα Αθήνα | Ντουμπάι 
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπάι, υποδοχή από τον αντιπρόσωπο μας και 
τον συνοδό μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση  
 
2η ημέρα  Ντουμπάι ξενάγηση με γεύμα  
 
Πρωινό , συνάντηση με τον ξεναγό μας και αναχώρηση για τη ξενάγηση στο Ντουμπάι. 
Η σημερινή ξενάγηση, μας δίνει μια γεύση από το παραδοσιακό και σύγχρονο Ντουμπάι, αρχί-
ζουμε από το Dubai Down Town όπου θα δούμε το υψηλότερο κτίριο του κόσμου το  Burj Khalifa 
την τεχνητή λίμνη, συνεχίζουμε για το σήμα κατατεθέν της   πόλης, το ξενοδοχείο Burj al Arab 
(στάση από μικρή απόσταση) χρόνος για φωτογραφίες  και περνάμε στο τεχνητό νησί Palm 
Jurmeirah όπου βρίσκεται το περίφημο Atlantis the Palm. 
Ακολουθούμε τον παραλιακό δρόμο της Jumeirah, θα διασχίσουμε την περίφημη Λεωφόρο  
Sheikh Zayed όπου θα θαυμάσουμε τους ουρανοξύστες  , ακολούθως θα  δούμε το  Jumeirah 
Μosque .Άφιξη  στην Βastakiya θα επισκεφθούμε το φρούριο  - μουσείο Al Fahidi. Με το θαλάσ-
σιο ταξί «αμπρα» θα διασχίσουμε το Creek για να επισκεφθούμε το μεγάλο παζάρι του Ντουμπάι 
(σουκ). Ένας πολύχρωμος και εξωτικός κόσμος, χρυσός, πολύτιμες πέτρες  μεταξωτά, πασμίνες, 
μπαχαρικά και οτι άλλο λαμπερό  και  πολύτιμο . Γεύμα σε πολυτελές εστιατόριο ! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.   
Για το βράδυ σας προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο Madinat Jumeirah σύμπλεγμα ξενοδοχεί-
ων  με μαγαζιά( souk)  , εστιατόρια , καφέ και μπάρ . 
 
3η ημέρα  Ντουμπάι | σαφάρι στην έρημο 
 
Πρωινό ελεύθερο, νωρίς το απόγευμα αναχώρηση με τa ειδικά οχήματα (jeep 4WD) για νa ζήσου-
με την μοναδική εμπειρία που θα μας προσφέρει η σημερινή μας περιπλάνηση στην έρημο.  
Θa διασχίσουμε τους αμμόλοφους, θα απολαύσουμε το ονειρεμένο ηλιοβασίλεμα στην 
απεραντοσύνη της ερήμου κάνουμε βόλτες με καμήλες, oriental τατουάζ με χένα,,θα δοκιμάσουμε 
ναργιλέ και τον αισθησιακό χορό της κοιλιάς γύρω απο την φωτιά κάτω από τον εκθαμβωτικό 
έναστρο ουρανό. Ενώ απολαμβάνουμε αυτή την μοναδική βραδιά, στον ειδικά διαμορφωμένο χώ-
ρο (τέντα), οι chef ετοιμάζουν το γευστικότατο δείπνο μας (BBQ), Επιστροφή στο Dubai. 
 

  Dubai Classic  
  Ντουμπάι | Αμπού Ντάμπι 6 ημέρες  
  Yas island  | Σαφάρι στην έρημο με δείπνο και χορό της κοιλιάς  

Ντουμπάι 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 
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4η ημέρα  Ντουμπάι| Αμπου Ντάμπι | Yas island  με γεύμα στο YAS ISLAND  
 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι . Καθ’οδόν θα περάσουμε από την 
περιοχή Jebel Ali που αποτελεί την βιομηχανική ζώνη του Ντουμπάι,  το μεγαλύτερο μέχρι και 
σήμερα τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το τεχνητό νησί του φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο υπό κα-
τασκευή αεροδρόμιο .  
Το Αμπού Ντάμπι είναι η επίσημη πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων και το μεγαλύτερο κρα-
τίδιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρώτη μας επίσκεψη το μεγαλύτερο Τζαμί του κόσμου α-
φιερωμένο στην μνήμη του Σεΐχη Zayed, θα θαυμάσουμε την πολυτέλεια και θα δούμε το μεγαλύ-
τερο χειροποίητο χαλί στον κόσμο.  
Ακολούθως θα δούμε το ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace (στάση για φωτογραφίες) Θα πε-
ράσουμε από την περιοχή με τα παλάτια της οικογενείας του Σεΐχη Zayed. 
Μια σύντομη στάση στο Marina mall και συνεχίζουμε από την Cornish τον παραλιακό δρόμο με 
τους ουρανοξύστες  με προορισμό το Yas island.  
Γεύμα σε μπουφέ στο πολυτελές εστιατόριο Assymetry  στο ξενοδοχείο Radisson Blu. 
Xρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στο μοναδικό παγκοσμίως θεματικό πάρκο της Ferrari στις εγκα-
ταστάσεις και πίστα της Formula 1 και σε  ένα από τα πιο γνωστά 
αριστουργήματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής το YAS hotel (προαιρετικά) .  
Επιστροφή στο Ντουμπάι. 
 
5η ημέρα Ντουμπάι    
 
Ημέρα ελεύθερη, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Emirates mall ( με την πίστα  του σκι) η το 
Dubai Mall στo Downtown,  το ξενοδοχείο Atlantis the Palm να θαυμάσετε το μεγαλύτερο ενυ-
δρείο στον κόσμο σε κλειστό χώρο, να κολυμπήσετε με τα δελφίνια και να αγοράσετε σουβενίρ.  
Το must σημείο της πόλης κάθε βράδυ είναι η φαντασμαγορική υπαίθρια παράσταση του χορού 
των σιντριβανιών στο Downtown. Ακόμη μπορείτε να συμμετέχετε στην κρουαζιέρα στο Creek με 
παραδοσιακό σκάφος dhow  διάρκειας 2 ωρών και δείπνο. 
 
6η ημέρα  Ντουμπάι | Αθήνα  
 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα  

  Dubai Classic  
  Ντουμπάι | Αμπού Ντάμπι 6 ημέρες  
  Yas island  | Σαφάρι στην έρημο με δείπνο και χορό της κοιλιάς  

Ντουμπάι 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 
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Περιλαμβάνονται  
Αεροπορικά εισιτήρια με την EMIRATES AIRLINES    
Διαμονή  5  νύκτες  στο ξενοδοχείο της επιλογής σας  
Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά 
Μεταφορές από/πρός το αεροδρόμιο του Ντουμπάι  
Ξενάγηση στο Ντουμπάι με Ελληνόφωνο ξεναγό  
Γεύμα σε μπουφέ στη ξενάγηση Ντουμπάι σε πολυτελές εστιατόριο    
Σαφάρι με jeep στήν έρημο με δείπνο BBQ  
Ημερησία εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι με Ελληνόφωνο ξεναγό  
Γεύμα σε μπουφέ κατά τη διάρκεια της εκδρομής στο Αμπού Ντάμπι στο ξενοδοχείο RADISSON YAS IS-

LAND στο εστιατόριο Asymmetry  
ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων του γραφείου μας στο Ντουμπάι 

       Ταξιδιωτική ασφάλεια    
 
Δεν περιλαμβάνονται :  
Προσωπικά έξοδα 
Φόροι αεροδρομίων κατά άτομο 320 €( το ακριβές ποσόν επιβεβαιώνεται  με την έκδοση των εισιτηρίων) 
Φιλοδωρήματα υποχρεωτικά 20€ κατ' άτομο 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων Ντουμπάι καταβάλλεται στο τοπικό νό-
μισμα AED κατά το check in στο ξενοδοχείο, ανά δωμάτιο ανά ήμερα. 
Σε ξενοδοχεία 5 αστέρων (4 € ), ξενοδοχεία 4 αστέρων ( 3€ )  ξενοδοχεία 3 αστέρων ( 2€ ) 
 
Σημαντικές σημειώσεις 
Απαραίτητη ισχύς διαβατηρίου 6 μήνες από την ήμερα αναχώρησης   
Οι τιμές έχουν βασιστεί σε ισοτιμίες νομισμάτων που ισχύουν την ημερομηνία κοστολόγησης , σε περίπτωση 
που η ισοτιμία αλλάξει, συνεπάγεται ότι αλλάζουν και οι τιμές των πακέτων. 
Κατά την άφιξη όλα τα ξενοδοχεία ζητούν πιστωτική κάρτα η ποσόν σε μετρητά ως εγγύηση, το ποσόν που 
δεν έχει καταναλωθεί επιστρέφεται στο check out. 
Στο σαφάρι, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε εγκύους, άνω των 65 ετών και σε παιδιά έως 6 ετών. 
Εισιτήριο πτήσης εσωτερικού προς/από Αθήνα 155€ κατ’ άτομο (περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων) 
Δεν επιτρέπεται διανυκτέρευση στην Αθήνα 
 
Eορταστικό δείπνο 24 & 31 Δεκεμβρίου  
Στο πολυτελές ξενοδοχείο The Westin Dubai Al Habtoor City στο εστιατόριο Seasonal Tastes με θέα το κανά-
λι, buffet με DJ από τις 19.00 – 02.00  ζητήστε μας πληροφορίες 
 
Προαιρετικές δραστηριότητες :  
Κρουαζιέρα στο Creek με δείπνο 45€ κατ’ατομο (περιλαμβάνεται μεταφορά) 
Κρουαζιέρα στην Μarina διάρκειας 2 ωρών με δείπνο και μετακίνηση από ξενοδοχείο προς σημείο αναχώρη-
σης και αντίστροφα κόστος € 60 
 
 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

Ντουμπάι 



6 

Η Συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει : Υπογραφή της σύμβασης, πλήρη αποδοχή του προγράμματος και των γε-
νικών όρων συμμετοχής οι οποίοι αναφέρονται στην σύμβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα μας.  
Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού και εξόφληση 10 εργάσι-
μες ημέρες πριν την αναχώρηση. 
Μετά την επιβεβαίωση η οποιαδήποτε ακύρωση αυτόματα επιβαρύνεται με ακυρωτικά , ακόμη και αν γίνει την 
ίδια ημέρα. 
 
Ακυρωτικά επι του συνολικού ποσού του ταξιδιού : 
Ακύρωση  40 μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού επιφέρει ακυρωτικά 50%  
Ακύρωση  39 μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού επιφέρει ακυρωτικά 100%  
Ακύρωση γιά οποιοδήποτε λόγο την ημέρα αναχώρησης 100% ακυρωτικά 
Ακυρωτικά ισχύουν ως ανωτέρω καί επιβάλλονται έστω και εάν ακυρώνοντας το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμε-
τάσχετε στο ιδιο ακριβώς ταξίδι σε διαφορετική ημερομηνία. 
Τα αεροπορικά εισιτήρια εφόσον εκδοθούν δεν ακυρώνονται ( Οι ημερομηνίες και τα ονόματα δεν αλλάζουν) 
 
Απαραίτητη ισχύς διαβατηρίου 6 μήνες  από την ημέρα αναχώρησης Ο κάθε ταξιδιώτης ειναι υπεύθυνος γιά την 
έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα, και την θεώρηση των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατήριο, αδειών παρα-
μονής και εργασίας βίζα ,υγειονομικές προϋποθέσεις κ.α.) που απαιτούνται γιά την αναχώρηση, διέλευση και 
παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση των προαναφερθέντων ταξιδιωτι-
κών εγγράφων η θεωρήσεων δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της εταιρείας για την απόκτηση τους. 
Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων θα πρέπει να συμβουλεύονται την πρεσβεία τους. Υπάρχει η δυνατότητα  
έκδοσης βίζας από τα γραφεία μας ( συμβουλευτείτε μας για τα απαραίτητα έγραφα και κόστος ) 
  
Στο σαφάρι, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε εγκύους, άνω των 65 ετών και σε παιδιά έως 6 ετών.  
 
Το τρίκλινο δωμάτιο είναι δίκλινο με την προσθήκη πτυσσόμενου κρεβατιού  
 
Οι τιμές έχουν βασιστεί σε ισοτιμίες νομισμάτων που ισχύουν 13/11/2017 , σε περίπτωση που η ισοτιμία αλλάξει, 
συνεπάγεται ότι αλλάζουν και οι τιμές των πακέτων. Αν από την ημερομηνία επιβεβαίωσης μέχρι την ημερομηνί-
α εξόφλησης έχουν αλλάξει οι ισοτιμίες των νομισμάτων τότε η διαφορά που προκύπτει θα προστεθεί στο κόστος 
του πακέτου.   
 
Το ενημερωτικό ταξιδιού παραδίδεται 3 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού  
Τα δωμάτια προσφέρονται 14:00 και παραδίδονται 12:00,εαν παρατείνετε την διαμονή σας ,ενδέχεται να υπάρ-
χει χρέωση που πληρώνεται στο ξενοδοχείο.  
Κατά την άφιξη όλα τα ξενοδοχεία ζητούν πιστωτική κάρτα η ποσόν σε μετρητά ως εγγύηση, το ποσόν που δεν 
έχει καταναλωθεί επιστρέφεται στο check out σε τοπικό νόμισμα . 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

Ντουμπάι 

Όροι συμμετοχής | πληροφορίες  


