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DUBAI CITY TOUR (OLD CITY & MODERN 
CITY)  - DUBAI MARINA – ATLANTIS THE 
PALM – DUBAI MALL 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ ΠΑΛΙΑ & 
ΝΕΑ ΠΟΛΗ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 6 ώρες 
Γλώσσα: Ελληνικά - Αγλικά

Κατά τις 09.00, ξεκινάμε για την πρωινή ξενάγηση στο 
κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο 
Ζαέντ με τους πανύψηλους ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε 
τον μεγαλοπρεπή πύργο Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ 
Ντουμπάι, που είναι και το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. 
Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και την 
παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε 
το παλιό φρούριο του Ντουμπάι, όπου στεγάζεται σήμερα 
το μουσείο της πόλης. Θα περάσουμε στην απέναντι 
πλευρά της παλιάς πόλης, την περιοχή Ντέιρα, διασχίζοντας 
το κανάλι Ντουμπάι Κρικ με τις παραδοσιακές βάρκες.  Η 
περιοχή φημίζεται για τις σουκ ή αγορές των μπαχαρικών και 
του χρυσού. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην παραλιακή 
περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφήσουμε ένα από τα σύμβολα του Ντουμπάι, το 
περίφημο 7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ. Στη σύνεχεια 
θα κατευνθείται στο Dubai Marina, μια μοναδική περιοχή με 
υπέροχους ουρανοξύστες. Μετά θα πάτε στο Atlantis the 
Palm Hotel, ένα μοναδικό κόσμημα για το Ντουμπαί. Στη 
συνέχεια θα αναχωρείσετε για το πολυκατάστημα Dubai 
Mall με το ενυδρείο του όπου εκεί μπορείτε να ψωνόσετε και 
να εκμεταλλευτείτε την ώρα όπως εσείς θέλετε μέσα σε ένα 
μοναδικό παράδεισο. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο το ξενοδοχείο
- Νερό κατά τη διάρκεια της περιήγησης
- Ελληνόφωνος ή Αγγλόφωνος Ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο το Dubai Mall στο ξενοδοχείο 
- Γεύμα και ποτά 
- Φιλοδωρήματα

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 



4X4 DESERT SAFARI WITH BARBEQUE DINNER

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ 
ΕΡΗΜΟ ΜΕ 4Χ4 
& ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ 
ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ  
BARBEQUE 
ΔΕΙΠΝΟ

Έναρξη: 15:00
Διάρκεια: 6 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Το απόγευμα μας περιμένει περιπέτεια στην Αραβική έρημο. 
Μέσω μιας όμορφης διαδρομής θα κατευθυνθούμε έξω 
από την πολύβουη πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το 
Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό  χρώμα 
από τους αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση με όλα τα 
άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, πριν το ξεκίνημα 
μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας κάνει να 
νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί 
στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη 
αρχίσει να δύει και να παίζει με τα χρώματα της άμμου, μας 
δίνεται η ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο το 
ηλιοβασίλεμα στην έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
σε βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα 
και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Έξω 
από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα με 
καμήλες, καθώς και σερφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα με τζιπ
- Γεύμα και ποτά 
- Βόλτα με καμήλες
- Αγγλόφωνος Ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 



ABU DHABI CITY TOUR

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ 
ΝΤΑΜΠΙ 

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 8 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά
Ζήστε μια ολοκληρωμένη περιήγηση στη λαμπερή πόλη του 
Αμπού Ντάμπι. Επισκεφθείτε τα καλύτερα που προσφέρει η πόλη 
και μάθετε τα πάντα για την πλούσια ιστορία της. Το Αμπού 
Ντάμπι σημαίνει «Πατέρας της Γαζέλας» και με μια πλούσια 
ιστορία και πολιτισμό για να ανακαλύψετε, αυτή η ολοήμερη 
περιοδεία από το Ντουμπάι θα σας παρουσιάσει στις κορυφαίες 
τοποθεσίες της πρωτεύουσας των ΗΑΕ και του νησιού στο 
οποίο βρίσκεται. Ανακαλύψτε ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά του 
κόσμου, εντυπωσιακό σε μέγεθος και κομψότητα, το Μεγάλο 
Τζαμί του Sheikh Zayed διαθέτει ογδόντα μαρμάρινους τρούλους 
και χίλιους στύλους. Μπορείτε να το δείτε και από τις δύο γέφυρες 
καθώς μπαίνετε στην πόλη και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για 
να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας στο Αμπού Ντάμπι. Είναι ένα 
από τα λίγα τζαμιά που είναι ανοιχτά στους επισκέπτες μεταξύ 
των ωρών προσευχής, ώστε να μπορείτε να θαυμάσετε τον 
εντυπωσιακό εσωτερικό και τους καλοδιατηρημένους κήπους 
του. Στη συνέχεια συνεχίστε στο Heritage Village, ένα μικρό 
μουσείο αφιερωμένο στην καθημερινή αραβική ζωή πριν από 
την ανακάλυψη του λαδιού. Το απόγευμα, θα οδηγειθείτε κατά 
μήκος του εντυπωσιακού Corniche, ,λευκά τζαμιά, γραφεία 
με γυαλί και κομψά πολυώροφα διαμερίσματα στην άκρη του 
κυματοθραύστη για μια υπέροχη θέα στον υπέροχο ορίζοντα της 
πόλης. Το τελευταίο μέρος της περιοδείας είναι αφιερωμένο στο 
τεράστιο έργο Saadiyat Island όπου το μουσείο του Λούβρου και 
τα μουσεία Guggenheim κατασκευάζονται για να εκπληρώσουν 
την εικόνα του Αμπού Ντάμπι ως πολιτιστική πόλη. Η περήγηση 
τελειώνει στα αξιοθέατα στο νησί Yas, το οποίο φιλοξενεί την 
πίστα Formula 1 Yas Marina, και το πρώτο πάρκο έλξης της Fer-
rari στον κόσμο.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Ποτά 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Φιλοδωρήματα
- Γεύμα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, σακίδιο 
πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 



DUNE BASHING IN THE DESERT - MORN-
ING SAFARI WITH CAMEL RIDE AND SAND 
BOARDING

SAFARI ΣΤΗ 
ΕΡΗΜΟ ΜΕ 
ΚΑΜΗΛΕΣ 

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 4 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Ο οδηγός σαφάρι  θα σας παραλάβει το πρωί, ώστε να 
φτάσετε στην έρημο για να ζήσετε τη συγκίνηση μιας 
βόλτας με τρενάκι και να παρακολουθήσετε τις μαγευτικές 
ακτίνες του ήλιου να πέφτουν στη χρυσή κόκκινη άμμο του 
Ντουμπάι. Κάντε κλικ στις φωτογραφίες με την ατελείωτη 
έρημο και τον λαμπερό ήλιο να λάμπει στο παρασκήνιο, 
νιώστε την λεπτή άμμο να γλιστράει ανάμεσα στα δάχτυλά 
σας καθώς πηγαίνετε στο καβαλέτο κοντά στην τοποθεσία 
του κάμπινγκ. Αυτή η περιοδεία σίγουρα θα σας δώσει 
αξέχαστες αναμνήσεις για να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Στο 
τέλος ο οδηγός μας θα σας αφήσει πίσω στο ξενοδοχείο ή 
την κατοικία σας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύματα 
- Φιλοδωρήματα

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 



DHOW CRUISE DINNER DUBAI CREEK - 
5 STAR DINNER WITH TRANSFER

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ
CREEK 

Έναρξη: 19:30
Διάρκεια: 4 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Οι κρουαζιέρες για δείπνο στο Dubai Creek προσφέρουν 
μια συναρπαστική εμπειρία και μια αλλιώτικη ματιά για 
τις όμορφες βραδιές του Ντουμπάι. H κρουαζιέρα είναι 
πολυτελείας με άριστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για τις 
επισκέπτες της. Παρέχουν στους πελάτες μια αξέχαστη και 
ευχάριστη εμπειρία. Το κρουαζιερόπλοιο περνά απο τις  
λαμπερές δομές υψηλών ορόφων που περιβάλλουν τον 
κολπίσκο, περνώντας κάτω απο γέφυρες και λαμβάνοντας 
υπόψη υπέροχες αρχιτεκτονικές όπως η Εθνική Τράπεζα 
του Ντουμπάι, το Κτήριο Επιμελητηρίου Εμπορίου και πολλά 
άλλα. Το δείπνο σερβίρεται καθημερινά από τις 8:30 μ.μ. έως 
τις 10:30 μ.μ. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Πολυτελές Δείπνο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Αλκοολούχα & Μη αλκοολούχα ποτά 
- Φιλοδωρήματα



IMG WORLD OF ADVENTURES

IMG WORLD 
OF 
ADVENTURES 
- ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ  

Έναρξη:10:00
Διάρκεια:7 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Το ΙMG Worlds of Adventure είναι το μεγαλύτερο εσωτερικό 
θεματικό πάρκο στον κόσμο, που προσφέρει ψυχαγωγία, 
καταστήματα, φαγητό και άφθονη διασκέδαση. Απολαύστε 
τέσσερις ζώνες στο πάρκο: MARVEL, Cartoon Network, 
Lost Valley - Dinosaur Adventure και IMG Boulevard. Το 
ΙMG Worlds of Adventure σηματοδοτεί την πρώτη φορά 
που οι παγκόσμιες μάρκες MARVEL και Cartoon Network 
συνεργάστηκαν κάτω από μια ενιαία στέγη.

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο & να 
έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 

Περιλαμβάνεται: 
- Εισιτήρια εισόδου 
- Ξεναγός 
- Νέρο 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύματα 
-Φιλοδωρήματα

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 



MIRACLE GARDEN VISIT WITH TRANSFERS

ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ 
ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 2 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Χαθείτε σε έναν μοναδικό κόσμο στο Dubai Miracle Gar-
den. Βρίσκεται στο νότιο Al Barsha, το πάρκο φιλοξενεί τον 
μεγαλύτερο ανθισμένο κήπο της περιοχής με περισσότερα 
από 45 εκατομμύρια ανθισμένα λουλούδια σε 72.000 
τετραγωνικά μέτρα, όλα παρουσιάζονται σε μια ποικιλία 
από τεράστια γλυπτά και σχέδια. Θα αντικρίσετε ανθισμένες 
πυραμίδες, αστέρια, ιγκλού και καρδιές. Θαυμάστε το ρεκόρ 
των λουλουδιών, ή κάντε μια βόλτα κάτω από το ταβάνι με 
πολύχρωμες ομπρέλες. Γεμάτο με ζωντανές εκθέσεις, το 
πάρκο μοιάζει περισσότερο με μια συναρπαστική έκθεση 
τέχνης παρά ένα τουριστικό αξιοθέατο. Μη χάσετε την 
ευκαιρία να δείτε απο κοντά έναν μεγάλο κήπο στη μέση 
μιας ερήμου.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Εισιτηρία εισόδου 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοφωρήμτα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 

 



MIRACLE GARDEN AND GLOBAL VILLAGE 
WITH TRANSFERS

ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ 
ΝΤΟΥΜΠΑΙ  & 
GLOBAL
VILLAGE 

Έναρξη: 14:30
Διάρκεια: 6 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Χαθείτε σε έναν μοναδικό κόσμο στο Dubai Miracle Gar-
den. Βρίσκεται στο νότιο Al Barsha, το πάρκο φιλοξενεί τον 
μεγαλύτερο ανθισμένο κήπο της περιοχής με περισσότερα 
από 45 εκατομμύρια ανθισμένα λουλούδια σε 72.000 
τετραγωνικά μέτρα, όλα παρουσιάζονται σε μια ποικιλία 
από τεράστια γλυπτά και σχέδια. Θα αντικρίσετε ανθισμένες 
πυραμίδες, αστέρια, ιγκλού και καρδιές. Θαυμάστε το ρεκόρ 
των λουλουδιών, ή κάντε μια βόλτα κάτω από το ταβάνι με 
πολύχρωμες ομπρέλες. Γεμάτο με ζωντανές εκθέσεις, το 
πάρκο μοιάζει περισσότερο με μια συναρπαστική έκθεση 
τέχνης παρά ένα τουριστικό αξιοθέατο. Μη χάσετε την 
ευκαιρία να δείτε απο κοντά έναν μεγάλο κήπο στη μέση 
μιας ερήμου.

Το Global Village έχει μια μόνιμη κατοικία στην Emirates 
Road στην έξοδο 37. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από 
τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, το Global Village προσφέρει 
αγορές και ψυχαγωγία σε ένα υπαίθριο θεματικό πάρκο. 
Δοκιμάστε φαγητό από όλο τον κόσμο και αγοράστε 
προϊόντα από την Κίνα, την Ιταλία, το Ιράν, το Μαρόκο, τη 
Μαλαισία και πολλά άλλα στα συναρπαστικά περίπτερα με 
θέμα τη χώρα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Εισιτηρία εισόδου 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοφωρήμτα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 

 



FERRARI WORLD GENERAL ADMISSION WITH 
TRANSFER

Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΙ  

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 10 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Απολαύστε το επώνυμο θεματικό πάρκο Ferrari World, 
με βολικές μεταφορές από και προς το κατάλυμα σας. 
Κάτω από την εικονική κόκκινη οροφή είναι διασκεδαστικό 
για όλες τις ηλικίες. Οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν 
ένα συναρπαστικό ταξίδι με 37 βόλτες και αξιοθέατα. Από 
υπερσύγχρονες εμπειρίες οδήγησης και πρωτοποριακά 
rollercoasters - συμπεριλαμβανομένων των ταχύτερων 
κόσμων. Επίσης διασχείστε μέσα απο διαδρομές γεμάτες 
αδρεναλίνης μπορείτε να πάτε πίσω από τα παρασκήνια 
του αποκλειστικού κόσμου της Ferrari, να νιώσετε το πάθος 
όλου αυτού, και να δείτε τα μοντέρνα αριστουργήματα. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Εισιτηρία εισόδου 
- Μπουκάλι με νερό 
- Συνοδός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοφωρήμτα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 



WARNER BROS. WORLD ABU DHABI ADMIS-
SION WITH TRANSFERS

WARNER BROS. 
WORLD ABU 
DHABI  

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 10 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Στο Warner Bros. World Abu Dhabi μπορείτε να δείτε  όλους 
τους αγαπημένους σας χαρακτήρες και ιστορίες της War-
ner Bros. Περπατήστε μέσα από την εμβληματική ασπίδα της 
Warner Bros και μεταφερθείτε σε έναν εντελώς νέο κόσμο 
δράσης, περιπέτειας, τρελών και διασκέδασης. Πλήρως 
εσωτερικό πάρκο με έξι πραγματικά συναρπαστικές εκτάσεις 
- Warner Bros. Plaza, Gotham City, Metropolis, Cartoon 
Junction, Bedrock και Dynamite Gulch - θα συναντηθούν 
για να δημιουργήσουν μια απαράμιλλη εμπειρία. Θα δείτε 
από το Batman έως το Bugs Bunny, το Superman έως το 
Scooby-Doo ανάμεσα σε 29 υπερσύγχρονες συναρπαστικές 
βόλτες, μια σειρά από διαδραστικά αξιοθέατα κατάλληλες για 
οικογένειες.  Υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές για φαγητό, 
από εστιατόρια και καφετέριες πλήρους εξυπηρέτησης, 
καθώς και μια ποικιλία δελεαστικών λιανικών προσφορών 
από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε τα αγαπημένα σας 
αναμνηστικά εμπνευσμένα από την Warner Bros.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Εισιτηρία εισόδου 
- Μπουκάλι με νερό 
- Συνοδός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοφωρήμτα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 



DOLPHIN SHOW REGULAR WITH TRANSFER

SHOW ME 
ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Έναρξη:10:00
Διάρκεια: 2 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Dubai Dolphinarium είναι το μόνο μέρος στο Ντουμπάι που 
έχει  το “The Live Dolphins and Seals Show”. Αυτή η εκδρομή  
είναι ιδανική για να μάθετε για τα θηλαστικά της θαλάσσιας 
ζωής. Ιδιαίτερα διαδραστικά και ταλαντούχα δελφίνια Bottle-
nose, παρουσιάζουν εκπληκτικά shows που σίγουρα θα σας 
συναρπάσουν.  Τα παιχνιδιάρικα και ευγενικά δελφίνια είναι 
μια αξέχαστη οπτική και συναισθηματική εμπειρία για άτομα 
διαφορετικών ηλικιών. Το Dubai Dolphinarium βρίσκεται 
μέσα στο Dubai Creek Park.

Υπάρχει πρόσθετη χρέωση εισόδου 5,00 AED ανά άτομο 
που πρέπει να δωθεί στην πύλη του πάρκου κατά την άφιξη 
(το κόστος εισόδου ενδέχεται να αλλάξει). 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Εισιτηρία εισόδου 
- Μπουκάλι με νερό 
- Συνοδός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοφωρήμτα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης & να έχετε μαζί σας αντικουνουπικό 



ATLANTIS AQUAVENTURE + LOST CHAMBERS 
WITH TRANSFERS

ATLANTIS 
AQUAVENTURE 
& LOST 
CHAMBERS

Έναρξη:10:30
Διάρκεια: 7 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Ζήστε τη διασκέδαση και την περιπέτεια των δύο διάσημων 
αξιοθέατων που βρίσκονται στο Atlantis Palm Jumeirah - 
Aquaventure και The Lost Chambers.Το Aquaventure είναι 
το μεγαλύτερο και πιο συναρπαστικό υδάτινο πάρκο στη 
Μέση Ανατολή, που ξεχειλίζει από 42 στρέμματα γεμάτα 
διασκέδαση, Master Blasters, speedslide, ορμητικά ποτάμια, 
παιδική χαρά, καταπράσινα τροπικά τοπία και ιδιωτική 
παραλία. Οι Lost Chambers γιορτάζουν έναν κόσμο που 
είναι συνώνυμος με την Ατλαντίδα, τους ωκεανούς της γης.
Ο μύθος της χαμένης ηπείρου, η Ατλαντίδα, ζωντανεύει 
μέσα στις διόδους και τις σήραγγες των The Lost Cham-
bers. Αυτός ο συναρπαστικός λαβύρινθος που περιέχει 
αντικείμενα προσφέρει απρόσκοπτη υποβρύχια θέα στις 
λεωφόρους των ερειπίων της Ατλαντίδας. Οι πλοηγοί σε κάθε 
θάλαμο θα είναι διαθέσιμοι για να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με αυτόν τον μυστηριώδη πολιτισμό και τις μυριάδες 
θαλάσσιες ζωές που βρίσκονται μέσα. Το Ambassador 
Lagoon, ένα θαλάσσιο σπίτι 11 εκατομμυρίων λίτρων, θα 
σας γοητεύσει με πάνω από εκατοντάδες είδη εκπληκτικής 
θαλάσσιας ζωής. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Εισιτηρία εισόδου 
- Μπουκάλι με νερό 
- Συνοδός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοφωρήμτα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης 



QUAD BIKE SAFARI 

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗ 
ΕΡΗΜΟ ΜΕ 
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 3 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Το σαφάρι με τετράτροχες μηχανές είναι μια εμπειρία 
ζωής, η απόλαυση της οδήγησης στους αμμόλοφους του 
Ντουμπάι είναι η καλύτερη υπαίθρια περιπέτεια. Απολαύστε 
μια διαδρομή 15-20 λεπτών πάνω από τους κόκκινους 
αμμόλοφους της Arabian Desert. Όταν φτάσετε στο 
σταθμό quad bike, λάβετε μια σύντομη εισαγωγή για τα 
quad bikes από τους επαγγελματίες οδηγούς και οδηγίες 
σχετικά με τις προφυλάξεις ασφαλείας. Αφού ενημερωθείτε 
σχετικά με τους κανόνες οδήγησης εκτός δρόμου και σας 
δοθεί εξοπλισμός ασφαλείας, είστε έτοιμοι να αναλάβετε τον 
έλεγχο της δικής σας αυτόματης τετράτροχης μοτοσυκλέτας. 
Νιώστε την αδρεναλίνη καθώς ο οδηγός σας οδηγεί πάνω-
κάτω στους δύσκολους αμμόλοφους. Σταματήστε για ένα 
αναψυκρικό  πριν ξεκινήσετε ξανά.  Μια βόλτα με καμήλα 
είναι επίσης διαθέσιμη για να δοκιμάσετε στην κατασκήνωση 
της ερήμου. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Ποτά 
- Εξοπλισμός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα 
- Φιλοφωρήμτα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης 



ABU DHABI TOUR + FERRARI WORLD ADMIS-
SION

ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ 
ΝΤΑΜΠΙ & 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ FERRARI 
WORLD 

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 10 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η περιοδεία είναι ο ιδανικός τρόπος για να ανακαλύψετε 
την όμορφη πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων και να επισκεφθείτε το Θεματικό Πάρκο Ferrari 
World. Πρώτος σταθμός της περιήγησης είναι το  σύμβολο 
της καλλιτεχνικής έκφρασης το Τζαμί του Μεγάλου Σεΐχη 
Ζάιντ. Η περιήγησή συνεχίζεται στο χωριό κληρονομιάς 
του Αμπού Ντάμπι, όπου μπορείτε να ζήσετε τη φασαρία 
της καθημερινότητας και το υπέροχο Corniche του Αμπού 
Ντάμπι. Αργότερα θα επισκεφθείτε τον κόσμο της Ferra-
ri. Οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν ένα συναρπαστικό 
ταξίδι με 37 βόλτες και αξιοθέατα. Από υπερσύγχρονες 
εμπειρίες οδήγησης και πρωτοποριακά rollercoasters - 
συμπεριλαμβανομένων των ταχύτερων κόσμων. Επίσης 
διασχείστε μέσα απο διαδρομές γεμάτες αδρεναλίνης 
μπορείτε να πάτε πίσω από τα παρασκήνια του αποκλειστικού 
κόσμου της Ferrari, να νιώσετε το πάθος όλου αυτού, και να 
δείτε τα μοντέρνα αριστουργήματα. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα
- Ποτά 
- Εξοπλισμός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα 
- Φιλοφωρήμτα 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο, 
σακίδιο πλάτης 


