NTOYMΠΑΙ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Το Dubai είναι ένα από τα επτά εμιράτα και θεωρείται η μ εγαλύτερη πόλη των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με πληθυσμό 1.500.000 κατοίκων (2009) και έκταση
35 τετρ. χλμ. Το Dubai είναι το μεγαλύτερο εμπορικό, οικονομικό και τουριστικό
κέντρο της χώρας. Η πόλη έχει δύο λιμάνια, από το Σεπτέμβριο του 2009 μετρό και
μεγάλο διεθνή αερολιμένα (Dubai International Airport). Η χώρα είναι πλούσια σε
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι κάτοικοι της απολαμβάνουν
εισόδημα συγκρίσιμο μ’ αυτό των ανεπτυγμένων χωρών της δύσης. Επίσημη
γλώσσα είναι τα αραβικά, αλλά οι περισσότεροι κάτοικοι όμως γνωρίζουν και
αγγλικά.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Κύρια θρησκεία είναι η Ισλαμική. Μουσουλμάνοι (96%),
ινδουιστές, χριστιανοί και άλλοι (4%)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ

Η διαφορά ώρας ανάμεσα στο Dubai και την Ελλάδα είναι 2 ώρες (-2 ώρες από την
Ελλάδα).Τους θερινούς μήνες έχουμε 1 ώρα διαφορά.

ΝΟΜΙΣΜΑ

Το τοπικό νόμισμα είναι το dirham (Dhs) το οποίο υποδιαιρείται σε 100 fils. Η
επίσημη ισοτιμία είναι 1 € = 5,5 Dhs. Πιστωτικές κάρτες όπως Αmerican express,
Visa & Diners γίνονται δεκτές στα περισσότερο καταστήματα. Πολλές διεθνείς
τράπεζες αντιπροσωπεύονται από υποκαταστήματα στο Nτουμπάι. Σάββατο –
Τετάρτη 08:00 – 13:00 & Πέμπτη 08:00 – 12:00

ΤΡΑΠΕΖΑ

Πολλές διεθνείς τράπεζες αντιπροσωπεύονται από υποκαταστήματα στο Nτουμπάι.
Σάββατο – Τετάρτη 08:00 – 13:00 & Πέμπτη 08:00 – 12:00

ΚΛΙΜΑ

Από τον Μάιο εως τον Σεπτέμβριο η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας
κυμαίνεται περίπου στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ από τον Ιούλιο μπορεί να
φτάσει μέχρι και τους 46-48 βαθμούς Κελσίου. Το χειμώνα η μέση θερμοκρασία
κυμαίνεται από 13-14 μέχρι και 22 βαθμούς Κελσίου και σχετικά χαμηλή υγρασία.
Οι βροχές είναι σπάνιες, αν όμως προκύψουν, είναι ιδιαίτερα έντονες.

ΝΤΥΣΙΜΟ

Καλοκαιρινή ένδυση καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, αν και το βράδυ του χειμώνα
η θερμοκρασία μπορεί να πέσει αρκετά. Στις πισίνες και στις παραλίες, σορτσάκια,
μαγιό και μπικίνι είναι αποδεκτά, ενώ στην πόλη απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή έτσι
ώστε να μην προσβάλλει τα ήθη και έθιμα του αραβικού πολιτισμού.

ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ

10% είναι αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό για φιλοδώρημα

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ / ΝΕΡΟ

Ο ηλεκτρισμός στο Ντουμπάι είναι 220/240 volts. Μερικές συσκευές ίσως
χρειάζονται μετατροπέα. Το νερό της βρύσης είναι αρκετά ασφαλές αν και συνήθως
το μεταλικό νερό σερβίρεται κυρίως σε εστιατόρια και ξενοδοχεία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι πρεσβείες λειτουργούν καθημερινά από τις 08:30 – 13:00. To τηλέφωνο
επικοινωνίας της ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ που βρίσκεται στο ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ είναι
00971 2 4492550

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ιατρικές υπηρεσίες είναι όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου με τα διεθνή
δεδομένα. Τα φαρμακεία είναι ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

καλύτερος τρόπος μετακίνησης στην πόλη του Ντουμπάι
είναι με το ταξί με πολύ λογικές τιμές. Εκτός από τα ταξί,
υπάρχουν τα τοπικά λεωφορεία όπου οι διαδρομές
αναγράφονται και στα Αγγλικά, και τα ενοικιαζόμενα
αυτοκίνητα, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα
Arba, μικρά θαλάσσια ταξί, στην περιοχή Creek. Ενώ πλέον
μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υπερπολυτελές μετρό του Ντουμπάι.
Προσοχή: Οι γυναίκες κάθονται στα μπροστά βαγόνια!!

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Επικοινωνείστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τουλάχιστον 2-3 μέρες πριν το
ταξίδι σας για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία περιαγωγής, ενώ καλό θα ήταν να
αποφύγετε να κλείσετε την περιαγωγή δεδομένων ενώ για να καλέσετε σε
σταθερό/κινητό τηλέφωνο Ελλάδος ξεκινάτε με 0030 2310 ΧΧΧΧΧΧ….

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Η παράδοση και η παραλαβή των δμωατίωνΕπικοινωνείστε με την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας τουλάχιστον 2-3 μέρες πριν το ταξίδι σας για να ενεργοποιήσετε την
υπηρεσία περιαγωγής, ενώ καλό θα ήταν να αποφύγετε να κλείσετε την περιαγωγή
δεδομένων

ΦΑΓΗΤΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ

Η τοπική κουζίνα βασίζεται στο ψάρι, κρέας καμήλας, ρύζι, χουρμάδες, γάλα
καρύδας και μπαχαρικά όπως γαρύφαλλο, ζαφορά και κάρδαμο. Υπάρχουν πολλές
επιλογές για φαγητό σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Καλές επιλογές είναι το
Metropolitan, το Al Bustan Rotana, το Meridien και το Sangri-La κ.α. Σχετικά
οικονομικές επιλογές είναι τα Ινδικά ή Πακιστανικά “biryani cafes”, καθώς επίσης
και η Ταυλανδέζικη, Φιλιππινέζικη και Κινέζικη κουζίνα. Πολύ καλή επιλογή είναι
και η περιοχή Creek για φρέσκο ψάpi.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Al Ramool Ενοικίαση Μοτοσυκλετών

To Al Ramool ενοικιάζει μοτοσυκλέτες δρόμου ή για την έρημο, καθώς
και τζιπ 4x4. Η πιο δημοφιλής επιλογή είναι το Suzuki των 90 κυβικών
εκατοστών ή για τα παιδιά η Yamaha. Ανοιχτά: Καθημερινά 08:00 έως
18:30.

Dolphin Bay - Swim with Dolphins in Dubai

Είναι ένα από τους πιο εξελιγμένους οικότοπους δελφινιών του κόσμου.
Εδώ έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε με δελφίνια με κολυμβητικές
ικανότητες. Είτε είστε ένοικος του ξενοδοχείου είτε επισκεπτης για μια
ημέρα, το Dolphin Bay στο Ντουμπάι προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία.

Σκι στο Ντουμπάι

Σκι στο Ντουμπάι; Και όμως, διαβάσατε καλά. Ενώ μπορείτε μέχρι και να
τηγανίσετε αυγό στο καπό του αυτοκινήτου σας, εσείς διατηρήστε την
ψυχραιμία σας, στην κυριολεξία, στο Ski Dubai, το μεγαλύτερο παγκοσμίως
Snow Park (22.500 τετραγωνικά μέτρα). Ανεβείτε στο καρεκλάκι ή αφήστε
την "τάπα" να σας τραβήξει ως την κορυφή. Εκεί θα διαλέξετε μια από τις
τέσσερεις πίστες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης μαύρης πίστας σε
εσωτερικό χώρο. Διεύθυνση: Mall of the Emirates, Al Barsha. Ανοιχτά:
Κυριακή με Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 23:00 και Πέμπτη με Σάββατο
από τις 10:00 εώς τις 00:00.

Σαφάρι στην έρημο του Ντουμπάι

Εάν αναζητάτε τρόπο για να κατακτήσετε την έρημο στο Ντουμπάι, το
σαφάρι στους αμμόλοφους αποτελεί την ευκαιρία για εσάς. Επισκεφθείτε
τον αμμόλοφο Big Red, με ύψος που ξεπερνάει τα 90 μέτρα. Eπιλέξτε το
σχετικά περισσότερο ασφαλές 4x4 ή, αν έχετε ατσάλινα νεύρα, δοκιμάστε
το σαφάρι στους αμμόλοφους με ένα υψηλών επιδόσεων buggy.

Καταδυτικό Κέντρο Pavilio

Το καταδυτικό κέντρο Pavilion βρίσκεται στο ξενοδοχείο Jumeirah Beach
Hotel. Υπάρχει η δυνατότητα καταδύσεων σε ναυάγια στη Δυτική Ακτή
αλλά και στον φυσικό κοραλλιογενή ύφαλο της Ανατολικής Ακτής. Το
καταδυτικό κέντρο Pavilion έχει αναγνωριστεί ως θέρετρο Padi 5 Star Gold
Palm IDC καθώς και ως Καταδυτικό Κέντρο National Geographic.

Club Jumana

Εκτός από ένα πολύ καλό sports καφέ, το Club Jumana προσφέρει από
θαλάσσιο σκι, καγιάκ, "μπανάνα" και ιστιοπλοϊα με καταμαράν ως
ιστιοσανίδα. Διεύθυνση: Jebel Ali Beach Resort and Spa. Ιστότοπος:
www.Jebelali-international.com

Wild Wadi Waterpark

Μία πολύ καλή ιδέα να δροσιστείτε! Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα
με πολλές νεροτσουλήθρες, φανταστικές διαδρομες, μεγάλα κύματα και
πολύ διασκέδαση με φιλικό προσωπικό και καλές εγκαταστάσεις.
Διεύθυνση: Jumeirah Road, Between Jumeirah Beach Hotel and Burj Al
Arab.

Dubai Creek Golf & Yacht Club

To Dubai Creek Golf και Yacht Club έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και
βρίσκεται, όχι τυχαία, στην όχθη του Creek. Οι μπροστινές εννέα οπές
έχουν σχεδιαστεί εκ νέου από τον Thomas Bjorn. Πολλές εγκαταστάσεις
εξάσκησης και ένα κατάφωτο εύρος οδήγησης. Διεύθυνση: Al-Garhoud.

Shark Diving in Aquaventure, Dubai

Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε με καρχαρίες! Οι
ειδηκοι θα σας εκπεδευσουν κ θα σας προετοιμάσουν για την κατάδυση
30 λεπτών. Ανακαλύψτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους καρχαρίες,
τα σελάχια και τη θαλάσσια ζωή! Διεύθυνση: Atlantis Dive Centre Atlantis
Hotel, Crescent RD Palm Jumeirah, Dubai UAE

Dubai International Marine Club (DIMC)

Το Dubai International Marine Club (DIMC) ιδρύθηκε το 1988 από τη
Κυβέρνηση του Ντουμπάι και είναι η έδρα της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Θαλάσσιων Σπορ του Ντουμπάι, η τοπική αρχή και το συντονιστικό όργανο
για τα θαλάσσια αθλήματα στο Ντουμπάι. Διεύθυνση: Mina Seyahi.

ΤΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Al Fahidi Historical District

To Al Fahidi Historical District είναι ένας από τους παλαιότερους
αρχαιολογικούς τόπους του Ντουμπάι και η τελευταία περιοχή με
παραδοσιακά μπαντγκίρ (πύργους ανέμου) της αραβικής πλευράς του
Περσικού Κόλπου. Περίτεχνα σπίτια με ψηλούς τοίχους που
προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των πλούσιων οικογενειών που έχουν
γίνει το σήμα κατατεθέν της περιοχής Al Fahidi Historical District.
Διεύθυνση: Al Fahidi Street, Bur Dubai. Ωράριο λειτουργίας: ΣάββατοΠέμπτη: 08:30-19:30, Παρασκευή: 13:30-19:30.

Deira Gold Souk

Διάσημο σ'ολόκληρο τον κόσμο από τη δεκαετία του 1940 η αγορά
χρυσού Dubai Gold Market στη Deira (γνωστή απλά και ως Gold Souk)
αποτελεί έναν σημαντικό λόγο για τον οποίον κανείς θα επιλέξει το
Ντουμπάι για τις διακοπές του. Με μια τεράστια επιλογή από
αταστήματα, η απίστευτη ποικιλία των προϊόντων αλλά και οι εξαιρετικές
τιμές τους, καθιστούν το Dubai Gold Market τον απόλυτο παράδεισο για
τους λάτρεις του χρυσού. Διεύθυνση: Γύρω από την Sikkat Al-Khail Rd,
Deira Ανοιχτά: Σάββατο με Πέμπτη 10:00 έως 22:00, Παρασκευή 16:00
έως 22:00

Shindagha, η κατοικία του Σεΐχη Σαΐντ Αλ Μακτούμ

Σήμερα είναι γνωστό ως Μουσείο Al Shindagha και στέκεται υπερήφανο
ενθύμιο της προ-πετρελαϊκής εποχής του Ντουμπάι. Το μουσείο στεγάζει
πραγματικά συναρπαστικές εκθέσεις ιστορικών φωτογραφιών, επιστολές,
χάρτες, συνθήκες, κέρματα και γραμματόσημα που ρίχνουν φως σε
πολλές πτυχές της κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ζωής την
εποχή εκείνη. Διεύθυνση: Στην Corniche, Shindagha. Ωράριο λειτουργίας :
Σάββατο-Πέμπτη: 07:30-21:00, Παρασκευή: 15:00-21:30.

Heritage Village και Diving Village

Η Shindagha είναι ζωντανό παράδειγμα του σεβασμού που δείχνει η
κυβέρνηση στην ιστορία του Ντουμπάι. Οι εκθέσεις στο "χωριό των δυτών
μαργαριταριών" (Diving Village) περιγράφουν την ιστορική σημασία της
αλιείας μαργαριταριών για το Ντουμπάι ενώ στο "χωριό της κληρονομιάς"
(Heritage Village) θα δείτε παραδοσιακούς αγγειοπλάστες και υφαντές να
ασκούν την παραδοσιακή τέχνη τους σε ειδικά στημένους πάγκους.
Διεύθυνση: Bur Dubai, στην είσοδο του κόλπου του Ντουμπάι. Ώρες
λειτουργίας: Σάββατο-Πέμπτη: 08:30-22:30, Παρασκευή: 08:00-22:30.

Παρατηρητήριο At The Top, Burj Khalifa

Κανένα κτίριο της σύγχρονης ιστορίας δεν έχει κεντρίσει τόσο πολύ την
περιέργεια και το ενδιαφέρον όπως το Burj Khalifa. Μια επίσκεψη στο At
The Top, Burj Khalifa θα σας λύσει όλες τις απορίες. Από την προνομιακή
θέση στον 124ο όροφο του υψηλότερου κτιρίου παγκοσμίως, θα ζήσετε
από κοντά αυτό το σύγχρονο αρχιτεκτονικό και μηχανικό θαύμα και θα
μάθετε επιτέλους πώς νιώθει κανείς όταν βλέπει τον κόσμο από τόσο
ψηλά. Διεύθυνση: Burj Khalifa

Καταφύγιο άγριων ζώων Ras Al Khor

Αυτός ο υγροβιότοπος, το σημαντικότερο καταφύγιο άγριων ζώων του
Ντουμπάι, φημίζεται για τα φλαμίνγκο του. Τα δύο παρατηρητήριά του
προσφέρουν θέα υψηλής ποιότητας και για άλλα πουλιά όπως
θαλασσοσφυριχτές, ψαραετούς, καλαμόκιρκους, πελαργούς και ερωδιούς.
Το Ras al Khor θα είναι η πρώτη περιοχή στο Ντουμπάι η οποία θα
προστατεύεται από τη Σύμβαση Ramsar και θα αναγνωρισθεί ως
υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας.Δεύθυνση: Khor Dubai. Ωρες λειτουργίας:
Σάββατο - Πέμπτη: 09:00-16:00

Γκαλερί Al Quoz

Το Al Quoz, με τις φάμπρικες, τις κατασκηνώσεις εργατών και την
ατελείωτη σκόνη του, δεν έχει τη συνήθη αίγλη του Ντουμπάι, κι όμως εκεί
επέλεξαν να εγκατασταθούν οι ντόπιοι καλλιτέχνες του Ντουμπάι.
Διεύθυνση: διάφορα σημεία στην περιοχή Al Quoz.

Αγορά Σουκ με τα αρώματα και τα μπαχαρικά

Οι αγορές (σουκ) του Ντουμπάι είναι διάσημες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πάνω από όλα μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την αγορά (σουκ) χρυσού
και την αρχαία σκεπαστή αγορά, αλλά και την αγορά με τα ηλεκτρονικά
είδη, την ψαραγορά, την κρεαταγορά, τη λαχαναγορά, καθώς και την αγορά
με τα αρώματα και τα μπαχαρικά. Όλες οι αγορές βρίσκονται στην Ντέιρα,
μία περιοχή του Ντουμπάι που σφύζει από ζωή. Διεύθυνση:Στις παλιότερες
συνοικίες του Bur Dubai και της Deira, γύρω από τον κόλπο του Ντουμπάι.
Ωράριο λειτουργίας: Συνήθως 09:00 έως 22:00.

Τέμενος Jumeirah

Το πανέμορφο τέμενος Jumeirah στο Ντουμπάι είναι από τα πιο
φωτογραφημένα αξιοθέατα, ιδίως όταν ξεπροβάλλει φωτισμένο στον
βραδινό ουρανό. Χτισμένο κατά τη μεσαιωνική παράδοση Fatimid, το
τέμενος Jumeirah έχει χωρητικότητα 1.200 ανθρώπων. Διεύθυνση:
Απέναντι από το Palm Strip, Jumeira Road. Ξεναγήσεις: Σάββατο, Κυριακή,
Τρίτη και Πέμπτη στις 10:00.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ
Buddha Bar

Το Buddha Bar προσφέρει ένα καλειδοσκόπιο χρωμάτων, υλικών και
γεύσεων καθώς και τη χαρακτηριστική lounge μουσική που κατάγεται από
το αυθεντικό Buddha Bar στο Παρίσι. Το μενού περιλαμβάνει μαγειρικές
εμπνεύσεις από την Ταϊλάνδη, την Κίνα και την Ιαπωνία οι οποίες
παντρεύονται με αραβικά συστατικά ανάλογα με την ποχή, δημιουργώντας
έτσι μια κουζίνα ελαφριά και γευστική. Διεύθυνση: Grosvenor House Dubai,
Al Sufouh Road, Dubai Marina. Ώρες λειτουργίας: από 20:00 έως 02:00 ή
από 20:00 έως 03:00 κάθε Πέμπτη.

360° bar

Δεν υπάρχουν πολλά bar στο Ντουμπάι που μπορούν να ανταγωνιστούν τη
θέση του 360° bar σκαρφαλωμένου στην κορυφή του Marina Seafood
Restaurant το οποίο βρίσκεται στο τέλος της αποβάθρας που εκτείνεται
από το Jumeirah Beach Hotel. Το μέρος αυτό προσφέρει ό,τι ακριβώς
υπόσχεται θέα 360° που κόβε την ανάσα. Διεύθυνση: στο τέλος της
αποβάθρας το Jumeirah Beach Hotel, στο Umm Suqeim. Ώρες λειτουργίας:
Σάββατο μέχρι Τετάρτη 17:00 έως 02:00 (Οκτώβριος – Ιούνιος).

Calabar

Επισκεφθείτε το ολοζώντανο, μοντέρνο και γεμάτο χρώμα Calabar lounge.
Επίσης, επισκεφθείτε το Burj Khalifa καθώς και το Dubai Fountain. Ιδανικός
χώρος για ένα ποτό μετά τη δουλειά, το συγκεκριμένο lounge bar με τις
λατινικές επιρροές προσφέρει μεγάλη επιλογή από tapas και ποικιλία
λατινικών, ιαπωνικών, αραβικών και ασιατικών γεύσεων. Διεύθυνση: The
adress, Downtown Burj Dubai. Ώρες λειτουργίας: 17:00 έως 02:00.

Sho Cho

Μαγνήτης για την γενιά "τόλμης και γοητείας", ιδιαίτερα τα βράδια της
Κυριακής, το Sho Cho είναι το σημείο για να δεις και να σε δούνε. Το Sho
Cho αναδίδει μία υπερμοντέρνα γιαπωνέζικη αίσθηση χάρη στα μπλε νέον
φώτα και τα ενυδρεία γεμάτα ψάρια κατά μήκος των τοίχων. Διεύθυνση:
Dubai Marine Beach Resort & Spa, απέναντι από το Τέμενος Jumeirah,
Jumeirah 1. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 19:00 έως 02:30

Cavalli Club

Το Cavalli Club Dubai έχει σχεδιαστεί με στόχο την αίσθηση χλιδής. Οι
καρέκλες είναι επενδεδυμένες με το χαρακτηριστικό animal print ύφασμα
του Cavalli και τα δάπεδα κατασκευασμένα από μαύρο χαλαζία που
αντανακλά φώτα και σχήματα σε ολόκληρο τον χώρο. Οι λαμπεροί τοίχοι με
τα κρύσταλλα Swarovski φτάνουν σε ύψος τα έξι μέτρα και δημιουργούν
την αίσθηση μιας αστραφτερής κουρτίνας. Διεύθυνση: Fairmont Hotel,
Οδός Sheikh Zayed. Ώρες λειτουργίας: 12:00 έως 02:00.

