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Ντουμπάι exclusive 4 ημέρες 

Μάϊος - Σεπτέμβριος 2016 

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

Αεροπορικη Εταιρεια Emirates     
Turkish  

Από Θεσσαλονικη    

Ξενοδοχείο/τιμή κατ’ατομο 
2κλινο 

Ενήλικας 
1κλινο 

Παιδί εως  
11 ετών 

2κλινο 
Ενήλικας 

1κλινο 
Παιδί εως  

11 ετών 

 IBIS AL BASHRA  
3* star  

375 460  400 480  

Rove Downtown Dubai  
3* star superior 

395 490  420 515  

WARWICK DUBAI 
4* deluxe  

430 550 350 455 570 355 

RADISSON DOWN TOWN   
4* superior 

450 580 340 490 625 355 

DAMAC MAISON COUR JARDIN  
5*  

455 610 360 495 655 365 

JW MARRIOT MARQUIS  
5* De lux  

510 710 440 530 730 435 

Sheraton Jumeirah Beach  
5* 

520 720 440 555 775 450 

Ντουμπάι 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

Οι τιμές δεν ισχύουν στα ξενοδοχεία που 
αναφέρονται για τις ακόλουθες ημερομηνίες  

5/7-10/7/2016 
Ibis al Bashra  

10/9-15/9/2016 

7/7-9/7/2016 Rove Downtown 

7/7-10/7/2016 
Damac Maison Cour Jardin  

13/9-18/9/2016 

Επιβάρυνση κατ’ατομο για τις ημερομηνίες που 
αναφέρονται και πτησεις με Emirates 

Ενήλικας Παιδί  

11/7-9/8 & 26/8-4/9 160 120 
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Ντουμπάι Exclusive 5 ημέρες 
Μάϊος - Σεπτέμβριος 2016 

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

Αεροπορικη Εταιρεια Emirates     
Turkish  

Από Θεσσαλονικη    

Ξενοδοχείο/τιμή κατ’ατομο 
2κλινο 

Ενήλικας 
1κλινο 

Παιδί εως  
11 ετών 

2κλινο 
Ενήλικας 

1κλινο 
Παιδί εως  

11 ετών 

 IBIS AL BASHRA  
3* star  

400 505  410 530  

Rove Downtown Dubai  
3* star superior 

430 560  440 580  

WARWICK DUBAI 
4* deluxe  

480 630 360 500 650 360 

RADISSON DOWN TOWN   
4* superior 

500 670 350 525 695 360 

DAMAC MAISON COUR JARDIN  
5*  

510 710 370 530 735 370 

JW MARRIOT MARQUIS  
5* De lux  

570 840 490 595 865 500 

Sheraton Jumeirah Beach  
5* 

590 870 490 600 890 500 

Ντουμπάι 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

Οι τιμές δεν ισχύουν στα ξενοδοχεία που 
αναφέρονται για τις ακόλουθες ημερομηνίες  

5/7-10/7/2016 
Ibis al Bashra  

10/9-15/9/2016 

7/7-9/7/2016 Rove Downtown 

7/7-10/7/2016 
Damac Maison Cour Jardin  

13/9-18/9/2016 

Επιβάρυνση κατ’ατομο για τις ημερομηνίες που 
αναφέρονται και πτησεις με Emirates 

Ενήλικας Παιδί  

11/7-9/8 & 26/8-4/9 160 120 
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Ντουμπάι Classic 6 ημέρες 
Μάϊος - Σεπτέμβριος 2016 

 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 !!!! 

Αεροπορικη Εταιρεια Emirates     
Turkish  

Από Θεσσαλονικη    

Ξενοδοχείο/τιμή κατ’ατομο 
2κλινο 

Ενήλικας 
1κλινο 

Παιδί εως  
11 ετών 

2κλινο 
Ενήλικας 

1κλινο 
Παιδί εως  

11 ετών 

 IBIS AL BASHRA  
3* star  

500 650  530 660  

Rove Downtown Dubai  
3* star superior 

530 690  565 725  

WARWICK DUBAI 
4* deluxe  

590 780 460 625 815 460 

RADISSON DOWN TOWN   
4* superior 

620 835 450 660 870 455 

DAMAC MAISON COUR JARDIN  
5*  

630 890 460 665 870 455 

JW MARRIOT MARQUIS  
5* De lux  

710 1050 580 735 1070 605 

Sheraton Jumeirah Beach  
5* 

725 1075 610 760 1100 620 

Ντουμπάι 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

Οι τιμές δεν ισχύουν στα ξενοδοχεία που 
αναφέρονται για τις ακόλουθες ημερομηνίες  

5/7-10/7/2016 
Ibis al Bashra  

10/9-15/9/2016 

7/7-9/7/2016 Rove Downtown 

7/7-10/7/2016 
Damac Maison Cour Jardin  

13/9-18/9/2016 

Επιβάρυνση κατ’ατομο για τις ημερομηνίες που 
αναφέρονται και πτησεις με Emirates 

Ενήλικας Παιδί  

11/7-9/8 & 26/8-4/9 160 120 
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1η ημέρα  Αθήνα | Ντουμπάι 
Πτήση για το Ντουμπάι , υποδοχή από τους 
αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
 
2η ημέρα  Ντουμπάι ξεναγηση με γευμα  
Η σημερινή ξενάγηση, μας δίνει μια γεύση από το 
παραδοσιακό και σύγχρονο Ντουμπάι, αρχίζουμε απο το 
Dubai Down Town όπου θα δούμε το υψηλότερο κτίριο 
τής γής Burj Khalifa την τεχνητή λίμνη με τα συντριβάνια 
και τα souk, συνεχίζουμε για το σημα κατατεθέν της  
πόλης, το ξενοδοχείο Burj al Arab (στάση απο μικρή 
απόσταση) και περνάμε στο τεχνητό νησι Palm 
Jurmeirah οπου βρίσκεται το περίφημο Atlantis the Palm. 
Με κατεύθυνση το κέντρο του Ντουμπάι, ακολουθούμε 
τον παραλιακό δρόμο της Jumeirah, θα δουμε το 
Jumeirah mosque και στην Βastakiya θα επισκεφθούμε το 
φρούριο - μουσείο Al Fahidi. Με το θαλάσσιο ταξί 
«αμπρα» θα διασχίσουμε το Creek για να επισκεφθούμε 
το μεγάλο παζάρι του Ντουμπάι (σουκ),  Ενας 
πολύχρωμος και εξωτικός κόσμος χρυσός, πολύτιμες 
πέτρες μεταξωτά, πασμίνες, μπαχαρικά και οτι αλλο 
λαμπερό, πολύτιμο και ευωδιαστό με προϋπόθεση το 
σκληρό παζάρι! Επιστροφή στο Down town καί γεύμα σε 
μπουφε σε  πολυτελες ξενοδοχείο Vida. 
Το απόγευμα σας προτεινουμε επίσκεψη στα κανάλια και 
το souk του Madinat palace 
 
3η ημέρα  Ντουμπάι | σαφάρι στην έρημο 
Πρωινό ελευθερο, νωρίς το απόγευμα αναχώρηση με τa 
ειδικά οχήματα (jeep 4WD) για νa ζήσουμε την μοναδική 
εμπειρια που θα μας προσφέρει η σημερινή μας 
περιπλάνηση στην έρημο.  
Θa διασχίσουμε τους αμμόλοφους, θα απολαύσουμε το 
ονειρεμένο ηλιοβασίλεμα στην απεραντοσύνη της 
ερήμου,θa κάνουμε βόλτες με καμήλες,oriental τατουάζ 
με χένα, θα δοκιμάσουμε ναργιλέ καί απολαυσουμε τον 
αισθησιακο χορό της κοιλιάς κάτω απο τον εκθαμβωτικό 
έναστρο ουράνο. Ενώ απολαμβάνουμε αυτή την μοναδική 
βραδυά, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (τέντα),οι chef 
ετοιμάζουν το γευστικότατο δείπνο μας (BBQ), 
Επιστροφή στο Dubai. 
 
 
 

4η ημέρα  Ντουμπάι| Αμπου Ντάμπι | Yas island 
Πρωινο και αναχωρηση για το Αμπού Ντάμπι ,  η επίσημη 
πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων.Πρώτη μας 
επίσκεψη το μεγαλοπρεπές και μεγαλύτερο Τζαμί του 
κόσμου αφιερωμένο στην μνήμη του Σεΐχη Zayed. θα 
δούμε το ξενοδοχείο Emirates palace και μετά απο μια 
σύντομη περιήγηση θα διασχίσουμε την έρημο με 
προορισμό το Yas island. Αφήνουμε το Αμπου Ντάμπι με 
προορισμό το φημισμένο Yas Island, Γεύμα σε μπουφέ 
στο πολυτελές εστιατόριο Assymetry  στο ξενοδοχείο 
Radisson Blu. Xρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στο 
μοναδικό παγκοσμίως θεματικό πάρκο της Ferrari 
( προαιρετικά) στις εγκαταστάσεις και πίστα της Formula 
1 και σε  ένα από τα πιο γνωστά αριστουργήματα της 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής το YAS hotel. Επιστροφή στο 
Ντουμπάι  
 
5 η ημέρα Ντουμπάι  
Πρωινό , ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας , σας 
προτείνουμε να επισκευθείτε το καταπληκτικο ξενοδοχείο 
Atlantis at the Palm και να απολαυσετε μιά 
ανεπανάληπτη εμπειρία στο μαγικο κόσμο του  
Aqua venture & Dolphin bay . 
 
6η ημέρα  Ντουμπάι | Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο καί πτήση για την Αθήνα 

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

Ντουμπάι 

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

Το πρόγραμμα Dubai exclusive εχει 
διάρκεια 4 & 5ημερες 

και δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στο  
Αμπου Ντάμπι 
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Περιλαμβάνονται  
Αεροπορικά εισιτήρια με την Emirates από Αθήνα και με την Turkish απο Θεσσαλονίκη  
Διαμονή  σε επιλεγμένα  ξενοδοχεία κεντρικά     
Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά 
Μεταφορές από/πρός το αεροδρόμιο του Ντουμπάι  
Ξενάγηση στο Ντουμπάι  με Ελληνόφωνο ξεναγό  
Γεύμα σε μπουφέ στη ξενάγηση Ντουμπάι στο boutique ξενοδοχείο  VIDA - ΑL MANZIL 
Σαφάρι στην έρημο με δείπνο BBQ και χορό της κοιλιάς   
Ημερησία εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι & Yas Island με Ελληνόφωνο ξεναγό  
     (προαιρετική στο πρόγραμμα 4 & 5 ημερών) 
Γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδρομής στο Αμπού Ντάμπι στο ξενοδοχείο RADISSON YAS ISLAND σε 
μπουφέ  στο εστιατόριο Asymmetry * 
Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων του γραφείου μας στο Ντουμπάι 
Ταξιδιωτική ασφάλεια σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΚ 
Ενημερωτικός φάκελος  
 
Δεν περιλαμβάνονται : προσωπικά έξοδα, φ όροι αεροδρομίων κατά άτομο 310 € , Φιλοδωρήματα  
υποχρεωτικά 20€ κατ’ατομο,  
 
 Εισιτήριο πτήσης εσωτερικού προς/από Αθήνα 155€ κατ’ άτομο (περιλαμβάνονται και οι φόροι 
αεροδρομίων σε αυτή την τιμή) Για να ισχύουν οι τιμές δεν επιτρέπεται διανυκτέρευση στην Αθήνα 
 
 Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων , πληρώνεται τοπικά στο ξενοδοχείο με την άφ ιξη, ανά δωμάτιο 
ανά ημέρα σε ξενοδοχεία 3* 10 AED (περίπου 2€)  
σε ξενοδοχείο  4*  15 AED (περίπου 3€) , σε ξενοδοχείο 5* 20 AED (περίπου 5€) Ισχύει  από 31 Μαρτίου 2014  
  
Προαιρετικές δραστηριότητες : Κρουαζιέρα στο Creek με δείπνο 45€ κατ’ατομο (περιλαμβάνεται 
μεταφορά) 
  
Η έκπτωση για παιδιά έως 11 ετών ισχύει για  διαμονή στο δωμάτιο των γονέων σε έξτρα κρεβάτι   

210 3818069 
info@marathontravel.gr 

Ντουμπάι 
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Η Συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει : Υπογραφή της σύμβασης, πλήρη αποδοχή του προγράμματος και των 
γενικών όρων συμμετοχής οι οποίοι αναφέρονται στην σύμβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα μας.  
Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 400 € ανά άτομο  και εξόφληση 10 εργάσιμες 
ημέρες πριν την αναχώρηση. 
Μετά την επιβεβαίωση η οποιαδήποτε ακύρωση αυτόματα επιβαρύνεται με ακυρωτικά , ακόμη και αν γίνει την 
ιδια 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 
συμμετάσχετε 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 
παραμονής 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 
ταξιδιωτικών 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 20/05/2016 , σε περίπτωση που η ισοτιμία 
αλλάξει, συνεπάγεται ότι αλλάζουν και οι τιμές των πακέτων. Αν από την ημερομηνία επιβεβαίωσης μέχρι την 
ημερομηνία 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 
υπάρχει 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  


