
Ντουμπάι Κάθε Εβδομάδα
Ιανουάριος – Μάρτιος  2023

    Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, χλιδή, πολυτέλεια & έρημος
     Με A  ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ελληνόφωνο Ιnsider - Ξεναγό 
και μοναδικά ΕΧTRA walking tours 
για να ζήσετε την εμπειρία στο έπακρο.. 
ακόμα και με συμμετοχή μόνο 2 ατόμων

Από Αθήνα  με απευθείας πτήσεις EMIRATES για Ντουμπάι –     Εγγυημένες     θέσεις  
5 ημέρες Αναχωρήσεις Καθημερινά (10 ΙΑΝ – 31/MAΡ)
6 ημέρες Αναχωρήσεις Καθημερινά (10 ΙΑΝ – 31/MAΡ)
7 ημέρες Αναχωρήσεις Καθημερινά (10 ΙΑΝ – 31/MAΡ)
8 ημέρες Αναχωρήσεις Καθημερινά (10 ΙΑΝ – 31/MAΡ)

Από Αθήνα με απευθείας πτήσεις WIZZAIR για Άμπου Ντάμπι –     Εγγυημένες     θέσεις  
5 ημέρες Αναχωρήσεις Κάθε Δευτέρα (09 ΙΑΝ – 24/MAΡ)
8 ημέρες Αναχωρήσεις Κάθε Δευτέρα & Παρασκευή (09 ΙΑΝ – 24/MAΡ)

Από Θεσσαλονίκη με πτήσεις TURKISH μέσω Κων/πολης για Ντουμπάι – Εγγυημένες     θέσεις  
6 ημέρες / 4 νύχτες  Αναχωρήσεις Κάθε Kυριακή, Τετάρτη, Παρασκευή (10ΙΑΝ -31/ΜΑΡ)
7 ημέρες / 5 νύχτες Αναχωρήσεις Κάθε Kυριακή, Τετάρτη, Παρασκευή (10ΙΑΝ -31/ΜΑΡ) 
8 ημέρες / 6 νύχτες Αναχωρήσεις Κάθε Kυριακή, Τετάρτη, Παρασκευή (10ΙΑΝ -31/ΜΑΡ)

ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΙΣIΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΣΤΟΝ MIRACLE GARDEN & 

ΣΤΟ DUBAI GL OBAL V ILLAGE
(στα προγράμματα LIKE A LOCAL)

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 €

με απευθείας πτήσεις EMIRATES για Ντουμπάι –     Εγγυημένες     θέσεις  

Αναχ. Ξενοδοχείο Smart Escape
Τιμή ενήλικα σε

δίκλινο

Like a Local
Τιμή ενήλικα σε

δίκλινο

5 ημέρες
Καθημερινέ

ς
Αναχωρήσει

ς

Signature 1 Hotel Tecom 4* 1095 € 1245 €
Citymax Business Bay 4*sup 1155 € 1295 €
Paramount Dubai 5*deluxe /

Paramount Midtown 5*deluxe
1225 € 1395 €

6 ημέρες
Καθημεριν

Signature 1 Hotel Tecom 4* 1145 € 1315 €
Citymax Business Bay 4*sup 1195 € 1355 €



ές
Αναχωρήσ

εις

Paramount Dubai 5*deluxe /
Paramount Midtown 5*deluxe

1285 € 1495 €

7 ημέρες
Καθημερινέ

ς
Αναχωρήσει

ς

Signature 1 Hotel Tecom 4* 1195 € 1385 €
Citymax Business Bay 4*sup 1245 € 1435 €
Paramount Dubai 5*deluxe /

Paramount Midtown 5*deluxe
1425 € 1595 €

8 ημέρες
Καθημερινέ

ς
Αναχωρήσει

ς

Signature 1 Hotel Tecom 4* 1245 € 1445 €
Citymax Business Bay 4*sup 1295 € 1495 €
Paramount Dubai 5*deluxe /

Paramount Midtown 5*deluxe
1535 € 1695 €

*Παιδική έκπτωση σε τρίκλινο 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές
*Επιβάρυνση εσωτερικού δρομολογίου από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο 180 € ανά άτομο

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 220 €
με απευθείας πτήσεις WIZZAIR για Άμπου Ντάμπι –     Εγγυημένες     θέσεις  

Αναχ. Ξενοδοχείο Smart Escape
Τιμή ενήλικα σε

δίκλινο

Like a Local
Τιμή ενήλικα σε

δίκλινο

5 ημέρες
Κάθε

 Δευτέρα

Signature 1 Hotel Tecom 4* 695 € 875 €
Citymax Business Bay 4*sup 735 € 925 €
Paramount Dubai 5*deluxe /

Paramount Midtown 5*deluxe 875 € 1095 €

8 ημέρες
Κάθε Δευτέρα
& Παρασκευή

Signature 1 Hotel Tecom 4* 885 € 1065 €
Citymax Business Bay 4*sup 945 € 1135 €
Paramount Dubai 5*deluxe /

Paramount Midtown 5*deluxe 1195 € 1345 €
*Παιδική έκπτωση σε τρίκλινο 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές

*Επιβάρυνση εσωτερικού δρομολογίου από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο 180 € ανά άτομο

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 €
με πτήσεις TURKISH για Ντουμπάι μέσω Κωνσταντινούπολης –     Εγγυημένες     θέσεις  

Αναχ. Ξενοδοχείο
Smart Escape

Τιμή ενήλικα σε
δίκλινο

Like a Local
Τιμή ενήλικα σε

δίκλινο
6 ημέρες /
 4 νύχτες

Κάθε Κυριακή,
Τετάρτη  &
Παρασκευή

Signature 1 Hotel Tecom 4* 1095 €   1245 €
Citymax Business Bay 4*sup 1155 € 1295 €
Paramount Dubai 5*deluxe /

Paramount Midtown 5*deluxe
1225 € 1395 €

7 ημέρες /
 5 νύχτες

Κάθε Κυριακή,
Τετάρτη  &
Παρασκευή

Signature 1 Hotel Tecom 4* 1145 € 1315 €
Citymax Business Bay 4*sup 1195 € 1355 €
Paramount Dubai 5*deluxe /

Paramount Midtown 5*deluxe
1285 € 1495 €

8 ημέρες /
 6 νύχτες

Κάθε Κυριακή,
Τετάρτη  &
Παρασκευή

Signature 1 Hotel Tecom 4* 1195 € 1385 €
Citymax Business Bay 4*sup 1245 € 1435 €
Paramount Dubai 5*deluxe /

Paramount Midtown 5*deluxe
1425 € 1595 €

*Παιδική έκπτωση σε τρίκλινο 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμ



Στις παραπάνω τιμές Περιλαμβάνονται (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMART ESCAPE) :
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 220 € (Wizzair) 370 € (Emirates, Turkish)
 Mία μικρή χειραποσκευή διαστάσεων  (40 x 30 x 20 cm) και μια χειραποσκευή 10kg διαστάσεων (55 x 40 x 20 cm) ανά άτομο 
(Wizzair)
 Μία (1) αποσκευή 20 kg ανά άτομο και μια χειραποσκευή 8 kg (Emirates, Turkish)
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Nτουμπάι ή του Άμπου Ντάμπι
 Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.
 Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με ελληνόφωνο ξεναγό
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτική περίθαλψης με καλύψεις COVID19 - Basic
 ΦΠΑ

Στις παραπάνω τιμές Περιλαμβάνονται (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIKE A LOCAL) :
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων  220 € (Wizzair) 370 € (Emirates, Turkish)
 Mία μικρή χειραποσκευή διαστάσεων  (40 x 30 x 20 cm) και μια χειραποσκευή 10kg διαστάσεων (55 x 40 x 20 cm) ανά άτομο 
(Wizzair)
 Μία (1) αποσκευή 20 kg ανά άτομο και μια χειραποσκευή 8 kg (Emirates, Turkish)
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Nτουμπάι ή του Άμπου Ντάμπι
 Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.
 Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με ελληνόφωνο ξεναγό
 Jeep Safari 4x4 με barbeque δείπνο με παραλαβή από το ξενοδοχείο σας
 Aπογευματινό walking tour στο Dubai Mall, Burj Khalifa & Dubai Fountain με ελληνόφωνο ξεναγό
 Εισιτήρια εισόδου στον MIRACLE GARDEN & GLOBAL VILLAGE δώρο του γραφείου μας  
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτική περίθαλψης με καλύψεις COVID19 - Basic
 ΦΠΑ

ΔΕΝ περιλαμβάνονται :
 Έξοδα προσωπικής φύσεως
 Οτιδήποτε προαιρετικό η προτεινόμενο

 Προαιρετικές εκδρομές η δραστηριότητες
 Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 3 € σε 3* ξενοδοχείο, 4 € σε 4* ξενοδοχείο, 5 € σε 5* 

ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση)
 Εxtra αποσκευές, προτεραιότητα επιβίβασης, κράτηση συγκεκριμένης θέσης στο αεροσκάφος.



Ντουμπάι Like a Local
Kαθαρά Δευτέρα & 25η Μαρτίου 2023 
Small Group Experience

Με A  ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ελληνόφωνο Ιnsider - Ξεναγό και 
μοναδικά ΕΧTRA walking tours για να ζήσετε την εμπειρία στο έπακρο.

A’ ΕΚΔΟΣΗ : 21/11/2022

Από Αθήνα  με απευθείας  πτήσεις EMIRATES Ντουμπάι   – Εγγυημένες θέσεις

6 ημέρες/5 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις  23/ΦΕΒ & 21/ΜΑΡ 

Από Αθήνα  με απευθείας πτήσεις WIZZAIR για Άμπου Ντάμπι – Εγγυημένες θέσεις 

5ημέρες/4 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις  24/MAΡ
8 ημέρες/7 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις  20/ΦΕΒ  

 Από Θεσσαλονίκη  με πτήσεις TURKISH AIRLINES για Ντουμπάι μέσω Κων/πολης – Εγγυημένες θέσεις

6 ημέρες/5 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις  23/ΦΕΒ & 21/ΜΑΡ 

Από 825 € / άτομο – τελική τιμή
Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 €

με απευθείας πτήσεις ΕΜΙRATES για Ντουμπάι – Εγγυημένες θέσεις

Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

Αναχ. Ξενοδοχείο Like a Local
Τιμή ενήλικα σε δίκλινο

6 ημέρες
23/ΦΕΒ

Citymax Business Bay 4* 1295 €
Paramount Dubai 5*dlx 1395 €

6 ημέρες
21/ΜΑΡ

Citymax Business Bay 4* 1225 €
Paramount Dubai 5*dlx 1325 €

Οι πτήσεις   
23/ΦΕΒ  Αθήνα  – Ντουμπάι       ΕΚ 210 17.55-00.20       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 25 λεπτά
28/ΦΕΒ  Ντουμπάι – Αθήνα        ΕΚ 209 11.50-15.25       Διάρκεια πτήσης : 5 ώρες και 35 λεπτά

21/ΜΑΡ Αθήνα  – Ντουμπάι       ΕΚ 210 17.05-23.40       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 25 λεπτά
26/ΜΑΡ Ντουμπάι – Αθήνα        ΕΚ 209 10.50-15.00       Διάρκεια πτήσης : 5 ώρες και 50 λεπτά
Τοπικές ώρες – Το Ντουμπάι βρίσκεται δυο (2) ώρες μπροστά από την Ελλάδα τη χειμερινή περίοδο.  

Από Αθήνα



*Παιδική έκπτωση 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές
*Επιβάρυνση εσωτερικού δρομολογίου από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο 180 € ανά άτομο

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 220 €

με απευθείας πτήσεις WIZZAIR για Άμπου Ντάμπι – Εγγυημένες θέσεις

Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

Οδική χιλιομετρική απόσταση Άμπου Ντάμπι – Ντουμπάι (115 χλμ. – 1 ώρα & 10 λεπτά)

Αναχ. Ξενοδοχείο Like a Local
Τιμή ενήλικα σε δίκλινο

5 ημέρες
24/ΜΑΡ

Citymax Business Bay 4* 825 €
Paramount Dubai 5*dlx 945 €

8 ημέρες
20/ΦΕΒ

Citymax Business Bay 4* 995 €
Paramount Dubai 5*dlx 1195 €

*Παιδική έκπτωση 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές
*Επιβάρυνση εσωτερικού δρομολογίου από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο 180 € ανά άτομο

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 €

με πτήσεις TURKISH AIRLINES για Ντουμπάι – Εγγυημένες θέσεις

Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

*Παιδική έκπτωση 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές

Στις παραπάνω τιμές Περιλαμβάνονται  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIKE A LOCAL) : 

Αναχ. Ξενοδοχείο Like a Local
Τιμή ενήλικα σε δίκλινο

6 ημέρες
23/ΦΕΒ

Citymax Business Bay 4* 1195 €
Paramount Dubai 5*dlx 1295 €

6 ημέρες
21/ΜΑΡ

Citymax Business Bay 4* 1145 €
Paramount Dubai 5*dlx 1245 €

Οι πτήσεις για όλες τις ημερομηνίες αναχωρήσεων
Αθήνα – Άμπου Ντάμπι            5W 7008 18.20-01.20       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 40 λεπτά
Άμπου Ντάμπι – Αθήνα            5W 7007 14.00-17.45       Διάρκεια πτήσης : 5 ώρες και 40 λεπτά
Τοπικές ώρες – Το Άμπου Ντάμπι & το Ντουμπάι βρίσκονται δύο (2) ώρες μπροστά από την Ελλάδα  

Από Αθήνα

Από Θεσσαλονίκη

Οι πτήσεις 
23/ΦΕΒ Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη             TK 1882 09.20-11.45       Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 25 λεπτά
23/ΦΕΒ Κωνσταντινούπολη –Ντουμπάι             ΤΚ 760 19.55-01.10       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 15 λεπτά
28/ΦΕΒ Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη              ΤΚ 761 02.50-06.45       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 40 λεπτά
28/ΦΕΒ Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη             ΤΚ 1881 08.10-08.30         Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 20 λεπτά

21/ΜΑΡ Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη             TK 1882 09.20-11.45         Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 25 λεπτά
21/ΜΑΡ Κωνσταντινούπολη –Ντουμπάι             ΤΚ 760 19.55-01.10         Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 15 λεπτά
26/ΜΑΡ Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη              ΤΚ 756       13.35-17.20         Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 40 λεπτά
26/ΜΑΡ Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη             ΤΚ 1893      18.50-20.10         Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 20 λεπτά



 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις  
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων  220 € (Wizzair)  370 € (Gulf, Turkish)
 Mία μικρή χειραποσκευή διαστάσεων  (40 x 30 x 20 cm) και μια χειραποσκευή 10kg διαστάσεων  (55 x 40 x 20 cm) ανά άτομο (Wizzair)
 Μία (1) αποσκευή 20 kg ανά άτομο και μια χειραποσκευή 8 kg (Gulf, Turkish)
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Nτουμπάι ή του Άμπου Ντάμπι
 Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.  
 Ιδιωτική Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι  με ελληνόφωνο ξεναγό  
 Jeep Safari 4x4 με barbeque δείπνο με παραλαβή από το ξενοδοχείο σας  
 Aπογευματινό walking tour στο Dubai Mall, Burj Khalifa & Dubai Fountain με ελληνόφωνο ξεναγό  
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων  
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  & ιατροφαρμακευτική περίθαλψης με καλύψεις COVID19 
 ΦΠΑ  

ΔΕΝ περιλαμβάνονται : 
o Έξοδα προσωπικής φύσεως
o Οτιδήποτε προαιρετικό η προτεινόμενο
o Προαιρετικές εκδρομές η δραστηριότητες
o Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 3 € σε 3* ξενοδοχείο, 4 € σε 4* ξενοδοχείο, 5 € σε 5* ξενοδοχείο ανά 

δωμάτιο/διανυκτέρευση)
o Εxtra αποσκευές, προτεραιότητα επιβίβασης, κράτηση συγκεκριμένης θέσης στο αεροσκάφος.

Διαδικασία κράτησης / τρόποι πληρωμής:
 Αποστολή φωτοαντιγράφου των διαβατηρίων σας με e-mail.
 Κατάθεση προκαταβολής 600 € το άτομο (Gulf,  Turkish) 300 € (  Wizzair ) αμέσως μετά την κράτηση για την έκδοση των

αεροπορικών εισιτηρίων.
 Εξόφληση της εκδρομής το αργότερο μέχρι 15 μέρες πριν την αναχώρησή.

Γενικές Σημειώσεις:
 Τα  Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στα Η.Α.Ε.
 Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό 

( Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τα προσωπικά σας έγγραφα)

 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του ξενοδοχείου με άλλο αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking)

 Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
 Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου
 Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα συμβόλαια και τους όρους της κάθε 

υπηρεσίας
 Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 

αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής
 Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία επίσκεψη
 Σε όλα τα ξενοδοχεία μας προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε μπουφέ - Τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά χωρίς αλλαγή κατηγορίας
 ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ: Βόλτα με τις καμήλες στην έρημο, τσάι καλωσορίσματος, δείπνο BBQ, oriental χορούς
 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65 ετών και σε εγκύους
 Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση με το check in



Ντουμπάι Like a Local
Kαθαρά Δευτέρα & 25η Μαρτίου 2023 
Small Group Experience

Με A  ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ελληνόφωνο Ιnsider - Ξεναγό και 
μοναδικά ΕΧTRA walking tours για να ζήσετε την εμπειρία στο έπακρο.

A’ ΕΚΔΟΣΗ : 21/11/2022

Από Αθήνα  με απευθείας  πτήσεις EMIRATES Ντουμπάι   – Εγγυημένες θέσεις

6 ημέρες/5 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις  23/ΦΕΒ & 21/ΜΑΡ 

Από Αθήνα  με απευθείας πτήσεις WIZZAIR για Άμπου Ντάμπι – Εγγυημένες θέσεις 

5ημέρες/4 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις  24/MAΡ
8 ημέρες/7 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις  20/ΦΕΒ  

 Από Θεσσαλονίκη  με πτήσεις TURKISH AIRLINES για Ντουμπάι μέσω Κων/πολης – Εγγυημένες θέσεις

6 ημέρες/5 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις  23/ΦΕΒ & 21/ΜΑΡ 

Από 825 € / άτομο – τελική τιμή
Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 €

με απευθείας πτήσεις ΕΜΙRATES για Ντουμπάι – Εγγυημένες θέσεις

Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

Αναχ. Ξενοδοχείο Like a Local
Τιμή ενήλικα σε δίκλινο

6 ημέρες
23/ΦΕΒ

Citymax Business Bay 4* 1295 €
Paramount Dubai 5*dlx 1395 €

6 ημέρες
21/ΜΑΡ

Citymax Business Bay 4* 1225 €
Paramount Dubai 5*dlx 1325 €

Οι πτήσεις   
23/ΦΕΒ  Αθήνα  – Ντουμπάι       ΕΚ 210 17.55-00.20       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 25 λεπτά
28/ΦΕΒ  Ντουμπάι – Αθήνα        ΕΚ 209 11.50-15.25       Διάρκεια πτήσης : 5 ώρες και 35 λεπτά

21/ΜΑΡ Αθήνα  – Ντουμπάι       ΕΚ 210 17.05-23.40       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 25 λεπτά
26/ΜΑΡ Ντουμπάι – Αθήνα        ΕΚ 209 10.50-15.00       Διάρκεια πτήσης : 5 ώρες και 50 λεπτά
Τοπικές ώρες – Το Ντουμπάι βρίσκεται δυο (2) ώρες μπροστά από την Ελλάδα τη χειμερινή περίοδο.  

Από Αθήνα



*Παιδική έκπτωση 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές
*Επιβάρυνση εσωτερικού δρομολογίου από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο 180 € ανά άτομο

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 220 €

με απευθείας πτήσεις WIZZAIR για Άμπου Ντάμπι – Εγγυημένες θέσεις

Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

Οδική χιλιομετρική απόσταση Άμπου Ντάμπι – Ντουμπάι (115 χλμ. – 1 ώρα & 10 λεπτά)

Αναχ. Ξενοδοχείο Like a Local
Τιμή ενήλικα σε δίκλινο

5 ημέρες
24/ΜΑΡ

Citymax Business Bay 4* 825 €
Paramount Dubai 5*dlx 945 €

8 ημέρες
20/ΦΕΒ

Citymax Business Bay 4* 995 €
Paramount Dubai 5*dlx 1195 €

*Παιδική έκπτωση 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές
*Επιβάρυνση εσωτερικού δρομολογίου από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο 180 € ανά άτομο

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 €

με πτήσεις TURKISH AIRLINES για Ντουμπάι – Εγγυημένες θέσεις

Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

*Παιδική έκπτωση 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές

 Στις παραπάνω τιμές Περιλαμβάνονται  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIKE A LOCAL) : 

Αναχ. Ξενοδοχείο Like a Local
Τιμή ενήλικα σε δίκλινο

6 ημέρες
23/ΦΕΒ

Citymax Business Bay 4* 1195 €
Paramount Dubai 5*dlx 1295 €

6 ημέρες
21/ΜΑΡ

Citymax Business Bay 4* 1145 €
Paramount Dubai 5*dlx 1245 €

Οι πτήσεις για όλες τις ημερομηνίες αναχωρήσεων
Αθήνα – Άμπου Ντάμπι            5W 7008 18.20-01.20       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 40 λεπτά
Άμπου Ντάμπι – Αθήνα            5W 7007 14.00-17.45       Διάρκεια πτήσης : 5 ώρες και 40 λεπτά
Τοπικές ώρες – Το Άμπου Ντάμπι & το Ντουμπάι βρίσκονται δύο (2) ώρες μπροστά από την Ελλάδα  

Από Αθήνα

Από Θεσσαλονίκη

Οι πτήσεις 
23/ΦΕΒ Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη             TK 1882 09.20-11.45       Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 25 λεπτά
23/ΦΕΒ Κωνσταντινούπολη –Ντουμπάι             ΤΚ 760 19.55-01.10       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 15 λεπτά
28/ΦΕΒ Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη              ΤΚ 761 02.50-06.45       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 40 λεπτά
28/ΦΕΒ Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη             ΤΚ 1881 08.10-08.30         Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 20 λεπτά

21/ΜΑΡ Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη             TK 1882 09.20-11.45         Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 25 λεπτά
21/ΜΑΡ Κωνσταντινούπολη –Ντουμπάι             ΤΚ 760 19.55-01.10         Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 15 λεπτά
26/ΜΑΡ Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη              ΤΚ 756       13.35-17.20         Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 40 λεπτά
26/ΜΑΡ Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη             ΤΚ 1893      18.50-20.10         Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 20 λεπτά



 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις  
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων  220 € (Wizzair)  370 € (Gulf, Turkish)
 Mία μικρή χειραποσκευή διαστάσεων  (40 x 30 x 20 cm) και μια χειραποσκευή 10kg διαστάσεων  (55 x 40 x 20 cm) ανά άτομο (Wizzair)
 Μία (1) αποσκευή 20 kg ανά άτομο και μια χειραποσκευή 8 kg (Gulf, Turkish)
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Nτουμπάι ή του Άμπου Ντάμπι
 Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.  
 Ιδιωτική Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι  με ελληνόφωνο ξεναγό  
 Jeep Safari 4x4 με barbeque δείπνο με παραλαβή από το ξενοδοχείο σας  
 Aπογευματινό walking tour στο Dubai Mall, Burj Khalifa & Dubai Fountain με ελληνόφωνο ξεναγό  
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων  

 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  & ιατροφαρμακευτική περίθαλψης με καλύψεις COVID19 
 ΦΠΑ  

 ΔΕΝ περιλαμβάνονται : 
 Έξοδα προσωπικής φύσεως
 Οτιδήποτε προαιρετικό η προτεινόμενο
 Προαιρετικές εκδρομές η δραστηριότητες
 Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 3 € σε 3* ξενοδοχείο, 4 € σε 4* ξενοδοχείο, 5 € σε 5* ξενοδοχείο ανά 

δωμάτιο/διανυκτέρευση)
 Εxtra αποσκευές, προτεραιότητα επιβίβασης, κράτηση συγκεκριμένης θέσης στο αεροσκάφος.

 Διαδικασία κράτησης / τρόποι πληρωμής:
 Αποστολή φωτοαντιγράφου των διαβατηρίων σας με e-mail.
 Κατάθεση προκαταβολής 600 € το άτομο (Gulf,  Turkish) 300 € (  Wizzair ) αμέσως μετά την κράτηση για την έκδοση των

αεροπορικών εισιτηρίων.
 Εξόφληση της εκδρομής το αργότερο μέχρι 15 μέρες πριν την αναχώρησή.

 Γενικές Σημειώσεις:
 Τα  Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στα Η.Α.Ε.
 Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό 
 ( Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τα προσωπικά σας έγγραφα)

 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του ξενοδοχείου με άλλο αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking)

 Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
 Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου
 Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα συμβόλαια και τους όρους της κάθε 

υπηρεσίας
 Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 

αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής
 Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία επίσκεψη
 Σε όλα τα ξενοδοχεία μας προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε μπουφέ - Τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά χωρίς αλλαγή κατηγορίας
 ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ: Βόλτα με τις καμήλες στην έρημο, τσάι καλωσορίσματος, δείπνο BBQ, oriental χορούς
 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65 ετών και σε εγκύους
 Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση με το check in



Ντουμπάι Like a Local
ΠΑΣΧΑ  2023  με τους ειδικούς…
Με A  ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ελληνόφωνο 
Ιnsider - Ξεναγό και 
μοναδικά ΕΧTRA walking tours 
για να ζήσετε την εμπειρία στο έπακρο.

A’ ΕΚΔΟΣΗ : 23/12/2022

Από Αθήνα  με πτήσεις GULF AIR για Ντουμπάι μέσω Μπαχρέιν – Εγγυημένες θέσεις

6 ημέρες /5 διανυκτερεύσεις    Αναχωρήσεις  13, 18 /ΑΠΡ

Από Θεσσαλονίκη  με πτήσεις TURKISH AIRLINES για Ντουμπάι μέσω Κων/πολης – Εγγυημένες θέσεις

7 ημέρες/5 διανυκτερεύσεις  Αναχωρήσεις 12, 14 & 17/ΑΠΡ

Από 1075 € / άτομο – τελική τιμή

Θετικά σημεία του ταξιδιού : 

-ΜΟΝΟ Κεντρικά ξενοδοχεία σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση προς τα σημεία ενδιαφέροντος (Business Bay & Tecom)

-Bολικές πτήσεις με άμεσες ανταποκρίσεις από Αθήνα & Θεσσαλονίκη με Gulf Air & Turkish 

-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Ελληνόφωνη ξεναγός για τις ξεναγήσεις και τις δραστηριότητες σας

-Πλήρης γκάμα δραστηριοτήτων με ειδικές τιμές και με δυνατότητα προκράτησης 

-Άριστη γνώση του προορισμού με έμπειρη ομάδα συνεργατών

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 €

με πτήσεις GULF AIR μέσω Μπαχρέιν  για Ντουμπάι – Εγγυημένες θέσεις



Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

Αναχ. Ξενοδοχείο Like a Local
Τιμή ενήλικα σε δίκλινο

6 ημέρες / 5 νύχτες
13/ΑΠΡ

Citymax Business Bay 4* sup 1095 €
Paramount Dubai 5*Deluxe 1195 €

6 ημέρες / 5 νύχτες
18/ΑΠΡ

Signature 1 Tecom 4* sup 1075 €
Paramount Dubai 5*Deluxe 1195 €

*Παιδική έκπτωση 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές
*Επιβάρυνση εσωτερικού δρομολογίου από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο 180 € ανά άτομο

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 370 €

με πτήσεις TURKISH AIRLINES για Ντουμπάι – Εγγυημένες θέσεις

Οι πτήσεις μας  :  (οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

*Παιδική έκπτωση 2-12 ετών – 15% στις παραπάνω τιμές  *Επιβάρυνση Μονοκλίνου + 35% στις παραπάνω τιμές

Στις παραπάνω τιμές Περιλαμβάνονται  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIKE A LOCAL) : 
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις  

Αναχ. Ξενοδοχείο Like a Local
Τιμή ενήλικα σε δίκλινο

7 ημέρες / 5 νύχτες
12/ΑΠΡ

Citymax Business Bay 4* sup 1095 €
Paramount Dubai 5*Deluxe 1195 €

7 ημέρες / 5 νύχτες
14/ΑΠΡ

Citymax Business Bay 4* sup 1095 €
Paramount Dubai 5*Deluxe 1195 €

7 ημέρες / 5 νύχτες
17/ΑΠΡ

Signature 1 Tecom 4* sup 1075 €
Paramount Dubai 5*Deluxe 1195 €

Από Θεσσαλονίκη

Οι πτήσεις για όλες τις ημερομηνίες αναχωρήσεων
Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη             TK 1894 21.20-22.45       Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 25 λεπτά
Κωνσταντινούπολη –Ντουμπάι             ΤΚ 762 00.40-05.55       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 15 λεπτά
Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη              ΤΚ 761 02.05-05.45       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες και 40 λεπτά
Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη             ΤΚ 1881 07.25-08.40         Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 20 λεπτά
Τοπικές ώρες – Το Ντουμπάι βρίσκεται μια (1) ώρα μπροστά από την Ελλάδα τη θερινή περίοδο.  

Οι πτήσεις για όλες τις ημερομηνίες αναχωρήσεων 
Αθήνα – Μπαχρέιν             GF42 15.00-19.00       Διάρκεια πτήσης : 4 ώρες  
Μπαχρέιν – Ντουμπάι       GF512 20.20-22.35       Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 15 λεπτά
Ντουμπάι – Μπαχρέιν       GF501 07.55-08.15       Διάρκεια πτήσης : 1 ώρα και 20 λεπτά
Μπαχρέιν – Αθήνα             GF42 09.45-14.15        Διάρκεια πτήσης : 4ώρες και 55 λεπτά
Τοπικές ώρες – Το Ντουμπάι βρίσκεται μια (1) ώρα μπροστά από την Ελλάδα τη θερινή περίοδο.  

Από Αθήνα



 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων  370 € (Gulf, Turkish)
 Μία (1) αποσκευή 23 kg ανά άτομο και μια χειραποσκευή 8 kg (Gulf, Turkish)
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Nτουμπάι  
 Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.  
 Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι  με ελληνόφωνο ξεναγό  
 Jeep Safari 4x4 με barbeque δείπνο με παραλαβή από το ξενοδοχείο σας  με ελληνόφωνο ξεναγό
 Aπογευματινό walking tour στο Dubai Mall, Burj Khalifa & Dubai Fountain με ελληνόφωνο ξεναγό
 Ελληνόφωνη ξεναγός – αρχηγός 
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων  
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  & ιατροφαρμακευτική περίθαλψης με καλύψεις COVID19 – Πακέτο Basic
 ΦΠΑ  

ΔΕΝ περιλαμβάνονται : 
o Έξοδα προσωπικής φύσεως
o Οτιδήποτε προαιρετικό η προτεινόμενο
o Προαιρετικές εκδρομές η δραστηριότητες
o Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, περίπου 3 € σε 3* ξενοδοχείο, 4 € σε 4* ξενοδοχείο, 5 € σε 

5* ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση)
o Εxtra αποσκευές, προτεραιότητα επιβίβασης, κράτηση συγκεκριμένης θέσης στο αεροσκάφος.
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