Ντουμπάι
Αμπου Ντάμπι
Ζνα από τα επτά εμιράτα και κεωρείται θ μεγαλφτερθ πόλθ των
Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων. Το Ντουμπάι δεν ενδείκνυται για
τουσ φυςιολάτρεσ αλλά είναι ο ιδανικόσ προοριςμόσ για όςουσ
λατρεφουν τθν πολυτζλεια. Πλα τα φυτά και δζντρα που κα
ςυναντιςει κανείσ εδϊ, είναι ειςαγόμενα, ενϊ ζχουν καταςκευάςει
μικρά ποταμάκια που δίνουν άλλθ νότα ςτθν πόλθ. Μεγάλα
εμπορικά κζντρα, πολυτελι ξενοδοχεία και προςεγμζνα ςαλόνια
ομορφιάσ (beauty saloons) είναι οι προοριςμοί πολλϊν Ευρωπαίων,
Αμερικανϊν αλλά και ντόπιων κατοίκων. Είναι μια από τισ πιο
ςφγχρονεσ πόλεισ.

6 ημζρεσ / 5 Νφχτεσ
10/02 – 31/03/2019
Αναχωρήςεισ : Κάθε εβδομάδα & 06,07,08/03 & 20,21,22/03

Λίγα λόγια για το Ντουμπάι
Διακοπζσ ςτο Ντουμπάι, τθ Νζα Υόρκθ τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Βρείτε τθν ευκαιρία να κάνετε εκδρομι ςτθν πιο ςφγχρονθ
πόλθ του κόςμου, το Ντουμπάι. Αποτελείται από τεχνθτζσ νθςίδεσ, ενϊ διακζτει και τον πιο υψθλό ουρανοξφςτθ του
πλανιτθ. Θεωρείται θ μεγαλφτερθ πόλθ των Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων, με πλθκυςμό 1.500.000 κατοίκων (2009) και
ζκταςθ 35 τετρ. χλμ. Το Dubai είναι το μεγαλφτερο εμπορικό, οικονομικό και τουριςτικό κζντρο τθσ χϊρασ. Θ πόλθ ζχει
δφο λιμάνια, από το Σεπτζμβριο του 2009 μετρό και μεγάλο διεκνι αερολιμζνα (Dubai International Airport). Θ χϊρα είναι
πλοφςια ςε κοιτάςματα πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Θ επίςθμθ γλϊςςα είναι τα αραβικά ενϊ οι περιςςότεροι
μιλοφν και αγγλικά.

Ντουμπάι LUX | 6 ημζρεσ / 5 νφχτεσ
Αναχωριςεισ KAΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & 06,07,08/03, 20/03,21,22/03
Ξενάγθςθ Ντουμπάι με γεφμα | Σαφάρι ςτθν ζρθμο με BBQ γεφμα | Εκδρομή ςτο Α. Ντάμπι με γεφμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΠΣΗΕΙ
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ALOFT CITY CENTER DEIRA/
NOVOTEL HOTEL 4* SUP
SWISSOTEL AL GHURAIR 5*
HILTON AL HABTOOR 5* DLX
TURKISH AIRLINES
ΘΕΣ/ΝΙΚΘ - ΚΩΝ/ΡΟΛΘ
ΚΩΝ/ΡΟΛΘ - ΝΤΟΥΜΡΑΙ
NTOYMΡΑΙ - ΚΩΝ/ΡΟΛΘ
ΚΩΝ/ΡΟΛΘ - ΘΕΣ/ΝΙΚΘ

21:25 - 22:45
00:25 - 05:45
02:40 - 06:40
08:30 - 08:50

Διαφορά
1κλίνου

EMIRATES
AΘΘΝΑ - ΝΤΟΥΜΡΑΙ

21:25 - 22:45

ΝΤΟΥΜΡΑΙ - ΑΘΘΝΑ

00:25 - 05:45

ΣΟ ΠΑΚΕΣΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 Αεροπορικά ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ
 Χειραποςκευι 8κιλά & βαλίτςα 23κιλά κατ'άτομο
 Πζντε (5) διανυκτερεφςεισ ςε δίκλινο δωμάτιο ςε ξενοδοχείο επιλογισ
 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά
 Ελληνόφωνη Ξενάγθςθ ςτο Ντουμπάι με γεφμα
 Σαφάρι ςτθν ζρθμο με jeep 4X4 και BBQ γεφμα
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτο Αμπου Ντάμπι με γεφμα (ιςχφει για το Ντουμπάι Lux)
 Μεταφορζσ από/προσ αεροδρόμιο του Ντουμπάι
 Υπθρεςίεσ τοπικϊν αντιπροςϊπων
 Νερό κατά τθ διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ
 Είςοδοι ςτα μουςεία
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
 EΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοσ καυςίμων & φιλοδωριματα 375€
 Επιβάρυνςθ ναφλου 20€ με τθν Emirates για αναχωριςεισ κάκε Ραραςκευι & Σάββατο
 Τοπικοί φόροι 3€-5€/νφχτα/δωμάτια (πλθρωτζα κατά τθν άφιξθ)
 Εςωτερικι πτιςθ από/προσ Ακινα με ςυνδυαςμό τθν Emirates από 150€
 Οτιδιποτε αναφζρεται ωσ προαιρετικό

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΣΟΤΜΠΑΙ (6 ημερϊν)
1η ΜΕΡΑ: ΠΣΗΗ ΓΙΑ ΝΣΟΤΜΠΑΪ
Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και απογείωςθ για Ντουμπάι. Άφιξθ, μεταφορά ςτο ξενοδοχείο, διανυκτζρευςθ.
2η ΜΕΡΑ: ΝΣΟΤΜΠΑΪ – CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίςουμε το κοςμοπολίτικο Ντουμπάι. Θα γνωρίςετε τθν πόλθ με τθν
μοναδικι αρχιτεκτονικι. Θα ξεκινιςουμε με το λαογραφικό μουςείο που βρίςκεται ςτο παλιό κάςτρο Φαχίντι,
περνϊντασ από τθν παραδοςιακι ςυνοικία Μπαςτακία. Με το χαρακτθριςτικό τοπικό ταξί του Creek τθν Abra
κα περάςουμε ςτα παςίγνωςτα παηάρια του Χρυςοφ και των Μπαχαρικϊν, που ζρχονται όπωσ και παλιά από
διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ανατολισ. Γεφμα ςε πολυτελζσ επιλεγμζνο εςτιατόριο. Συνεχίηουμε τθν ξενάγθςθ μασ με
τθν περιοχι τθσ Τηουμζιρα με τισ μονοκατοικίεσ και τθν μοναδικι τθσ παραλία. Ρερνϊντασ τθ Λεωφόρο του
ΣείχθΗάιεντ, τον δρόμο όπου είναι μαηεμζνοι περίπου 250 ουρανοξφςτεσ, κατευκυνόμαςτε ςτο Τηαμί τθσ
Τηουμζιρα όπου κα κάνουμε μία ςτάςθ για φωτογραφίεσ και κατόπιν ςτο ξενοδοχείο ςφμβολο του Ντουμπάι
ςτο BURJ EL ARAB. Στθ ςυνζχεια επίςκεψθ ςτο νθςί PalmIsland το νθςί φοίνικα που ζχει χτιςτεί μζςα ςτθν
κάλαςςα, και ςτάςθ για φωτογραφίεσ ςτο ξενοδοχείο των αςτζρων το Atlantisthepalm. Συνεχίηουμε τθν
περιιγθςθ μασ ςτθν περιοχι downtown όπου κα κάνουμε ςτάςθ για να καυμάςουμε και να φωτογραφίςουμε
το ψθλότερο κτιριο του κόςμου το BurjDubai. Ρερνϊντασ από το παλάτι του Σείχθ κατευκυνόμαςτε ςτο
ξενοδοχείο μασ για ξεκοφραςθ. .Διανυκτζρευςθ.
3η ΜΕΡΑ: ΝΣΟΤΜΠΑΪ – ΑΦΑΡΙ 4Χ4 – ΒΕΔΟΤΙΝΙΚΟ ΠΑΡΣΤ
Το πρωινό ςασ είναι ελεφκερο για να κάνετε τισ αγορζσ ςασ ςτα εμπορικά κζντρα του Ντουμπάι ι για
χαλάρωςθ. Νωρίσ το απόγευμα με Jeep 4Χ4 κα ξεκινιςουμε για μία μοναδικι περιπζτεια μζςα ςτθν ζρθμο,
όπου μετά από παιχνίδια με τα jeep ςτουσ αμμόλοφουσ και φωτογραφίεσ ςτο θλιοβαςίλεμα, κα καταλιξουμε
ςε Βεδουίνικεσ τζντεσ. Εκεί κα μασ καλωςορίςουν ςφμφωνα με τθν Αραβικι φιλοξενία, προςφζροντασ μασ
παραδοςιακό τςάι και κα ζχουμε τθν ευκαιρία να απολαφςουμε μια μικρι βόλτα με καμιλεσ. Το Δείπνο απόψε
είναι barbeque ςτθν τζντα κάτω από τον ουρανό τθσ Εριμου, όπου κα παρακολουκιςουμε παραδοςιακοφσ
χοροφσ. Αργά το βράδυ κα επιςτρζψουμε ςτο ξενοδοχείο μασ για διανυκτζρευςθ.
4η ΜΕΡΑ: ΝΣΟΤΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΙ
Μετά το πρωινό μασ ςτο ξενοδοχείο ςασ να γνωρίςετε τθν πρωτεφουςα των Αραβικϊν εμιράτων το Αμποφ
Ντάμπι. Θ πρϊτθ μασ ςτάςθ κα είναι το «διαμάντι» του Αμποφ Ντάμπι το περίφθμο τηαμί του Σείχθ Ηάιεντ. Ζνα
από τα μεγαλφτερα τηαμία του κόςμου. Στθ ςυνζχεια κα ςταματιςουμε για φωτογραφίεσ ςτο πολυτελζςτατο
ξενοδοχείο Emirates Palace (το πρϊθν παλάτι του Ελ ΣείχΗάιεντ με τα 80 τόνουσ χρυςοφ) και κα περάςουμε ςτθ
ςυνζχεια από το παλάτι του Σείχθ. Γεφμα ςε πολυτελζσ επιλεγμζνο εςτιατόριο. Επιςτρζφουμε ςτο ξενοδοχείο
μασ νωρίσ το απόγευμα.Το βράδυ προτείνουμε ζνα παραδοςιακό γεφμα με ναργιλζ, πολφ αραβικι μουςικι και
χορό τθσ κοιλιάσ. Διανυκτζρευςθ.
5η ΜΕΡΑ: ΝΣΟΤΜΠΑΙ
Ρρωινό και μζρα ελεφκερθ. Ευκαιρία για τουσ τολμθροφσ να κάνουν μια βόλτα ςτο Ντουμπάι με αερόςτατο,
ελικόπτερο ι και υδροπλάνο. Πλο θ πόλθ από ψθλά! Χαλαρϊςτε ςτο μοναδικό WILD WADI το υδάτινο πάρκο ι
κολυμπιςτε με τα δελφίνια και φυςικά κάντε καλάςςιο ςκί ι καταδφςεισ. Διανυκτζρευςθ.
6η ΜΕΡΑ:ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ
Ρρωινό και αναχϊρθςθ για το αεροδρόμιο και επιςτροφι με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ.
.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΦΘΕΙΣΕ
ΒURJ KHALIFA
ο Burj Khalifa είναι ο ψθλότεροσ πφργοσ ςτον κόςμο και είναι ζνα καταπλθκτικό επίτευγμα μθχανικισ. Τθν ιςτορία
του οποίου μπορείτε να δείτε αν πάρετε ζνα ταξίδι ςτο “At The Top” – τθ μεγαλφτερθ πλατφόρμα προβολισ ςτον
κόςμο. Το καλφτερο μζροσ τθσ εμπειρίασ ςασ από το Burj Khalifa κα είναι θ κζα από τθν κορυφι. Βρίςκεται ςτο
επίπεδο του 124 του πφργου. Αυτό το Ραρατθρθτιριο προορίηεται να είναι το αποκορφφωμα τθσ κάκε επίςκεψθσ
ςτθ Μζςθ Ανατολι. Το ταξίδι ξεκινά από το χαμθλότερο επίπεδο κτθρίου ςτο Dubai Mall. Κακ ‘όλθ τθ διαδρομι προσ
τθν κορυφι, οι επιςκζπτεσ ψυχαγωγοφνται από μια multi-media παρουςίαςθ τθσ εξωτικισ ιςτορίασ του Ντουμπάι
και του καφματοσ που λζγεται Burj Khalifa.
DUBAI FOUNTAINS
τθ βάςθ του ψθλότερου πφργου ςτον κόςμο είναι ζνα από τα πιο καταπλθκτικά ςυντριβάνια του κόςμου!
υκμιςμζνο για τθν 30-ςτρεμμάτων λίμνθ του Burj Khalifa, το ςυντριβάνι πυροβολεί πίδακεσ νεροφ που φτάνουν ςε
φψοσ 150 μζτρων, φτάνοντασ ςε φψοσ ζνα κτίριο 50-ορόφων. Το ςυντριβάνι είναι 900 πόδια μακρφ και ζχει πζντε
κφκλουσ διαφορετικϊν μεγεκϊν και δφο κεντρικά τόξα. Θ ακτίνα φωτόσ που παράγεται από το ςυντριβάνι μπορεί να
φανεί από πάνω από 20 μίλια μακριά. Επίςθσ, είναι ορατι ακόμα και από το διάςτθμα κακιςτϊντασ το το πιο
φωτεινό ςθμείο ςτθ Μζςθ Ανατολι, και πικανότατα ςε ολόκλθρο τον κόςμο.
DUBAI MARINA
Ζνα από τα νεότερα τουριςτικά αξιοκζατα του Ντουμπάι είναι το Dubai Marina. Θ μαρίνα βρίςκεται ανάμεςα ςτα
καταπλθκτικά κτίρια τθσ παραλίασ Jumeirah και διακζτει υπζροχθ κζα. Είναι εκπλθκτικι, είτε κατά τθ διάρκεια τθσ
θμζρασ είτε κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. Θ Dubai Marina είναι ίςωσ θ μεγαλφτερθ τεχνθτι μαρίνα που ζχει φτιαχτεί
και είναι το ςπίτι πολυτελϊν κότερων.
BURJ AL ARAB
Το Burj Al Arab (Ρφργοσ των Αράβων), είναι το μοναδικό ξενοδοχείο 7 αςτζρων ςτον κόςμο. Το Burj Al Arab φτάνει
ςε φψοσ 321 μζτρων και δεςπόηει ςτον ορίηοντα του Ντουμπάι, κακιςτϊντασ το ωσ τζταρτο υψθλότερο ξενοδοχείο
ςτον κόςμο. Είναι πραγματικά ζνα από τα πιο εμβλθματικά ςφμβολα του Ντουμπάι και πραγματικά μεγαλοπρεπζσ
κτίριο. Το ταξίδι ςασ ςτο Ντουμπάι δεν κα ιταν πλιρθσ χωρίσ τουλάχιςτον να το είχατε δει! Υπάρχουν διάφορα
ςθμεία που μπορείτε να τραβιξετε φωτογραφίεσ αλλά ζνα από τα καλφτερα είναι αυτό ςτθ δθμόςια παραλία δίπλα
από το ξενοδοχείο. Εκεί μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία ςτθ παραλία και από πίςω ςασ να φαίνεται ολόκλθρο το
ξενοδοχείο. Είναι ζνα από τα καλφτερα μζρθ του κόςμου για να βγάλετε φωτογραφία. Τθ νφχτα το ξενοδοχείο
φωτίηεται με ειδικά ςχεδιαςμζνο φωτιςμό κακιςτϊντασ το ζνα εντυπωςιακό κτιριο είτε το βλζπετε τθ μζρα είτε τθ
νφχτα!
DUBAI MIRACLE GARDENS
Επιςκεφτείτε το μοναδικό και υπζροχο πραγματικά DUBAI MIRACLE GARDENS. Εδϊ κα δείτε πάνω από 45 εκατομμφρια
ανκιςμζνα λουλοφδια ςε μοναδικζσ καταςκευζσ , ςχιματα και χρϊματα με 45 διαφορετικζσ ποικιλίεσ Πλα αυτά και άλλα
πολλά μπορείτε να απολαφςετε κάτω από τουσ 5 τεράςτιουσ κόλουσ με τα χιλιάδεσ κρεμαςτά καλάκια λουλουδιϊν ,
πίνοντασ ζνα κοκτζιλ φροφτων, καφζ θ τρϊγοντασ ζνα ςνακ να χαλαρϊςετε και να χακείτε μζςα ςε αυτό το εκπλθκτικό
περιβάλλον
LEGOLAND
Το πάρκο LEGOLAND ςτο Ντουμπάι είναι για οικογζνειεσ με παιδιά θλικίασ 2-12. Διακζτει πάνω από 40 διαδραςτικζσ
βόλτεσ, 15.000 LEGO δομζσ και μοντζλα καταςκευαςμζνα από πάνω από 60 εκατομμφρια τοφβλα LEGΟ. Δίπλα ςτθ
LEGOLAND βρίςκεται το LEGOLAND WATER PARK και αυτό ςχεδιαςμζνο ειδικά για παιδιά θλικίασ 2-12 και τισ οικογζνειζσ
τουσ με πάνω από 20 νεροτςουλικρεσ και μοναδικά αξιοκζατα
BOLLYWOOD PARK
Το πρϊτο κεματικό πάρκο ςτον κόςμο αφιερωμζνο ςτο Bollywood γεμάτο με δράςθ, περιπζτεια, ρομαντιςμό, κωμωδία,
μουςικι, χορό, τθ γεφςθ και το ςυναίςκθμα του Bollywood ςτυλ. Μια γιορτι τθσ βιομθχανίασ ταινιϊν τθσ Βομβάθσ ςε 5
ηϊνεσ εμπνευςμζνο από Bollywood
DUBAI OPERA
Δίπλα ςτο πιο ψθλό ουρανοξφςτθ του κόςμου, τον Μπουρη Καλίφα άνοιξε θ πρϊτθ Ππερα του Ντουμπάι. Το κτίριο είναι
εμπνευςμζνο από τισ παραδοςιακζσ βάρκεσ «dhow» των Αράβων και ςτεγάηει ζνα πολυμορφικό αμφικζατρο 2.000
κζςεων. Φιλοξενϊντασ από κλαςικά κονςζρτα μζχρι μιοφηικαλ, θ Ππερα του Ντουμπάι φιλοδοξεί να γίνει το κορυφαίο
καλλιτεχνικό κζντρο τθσ Μζςθσ Ανατολισ.

DUBAI FRAME
Θεαματικι κζα ςτο Ντουμπάι από το διάδρομο του Ντουμπάι Frame. Το Ντουμπάι εγκαινίαςε τθν τελευταία ατραξιόν
του: Μια γιγάντια κορνίηα που πλαιςιϊνει τισ δυο αντίκετεσ όψεισ τθσ πόλθσ, τα ιςτορικά τθσ κτίρια και τα ςφγχρονα
κτίρια, το παλιό και το ςφγχρονο Ντουμπάι
DUBAI AQUARIUM
Βυκίςτε τισ αιςκιςεισ ςασ ςε ζνα περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από ζντονα χρϊματα, εντυπωςιακι καλάςςια ηωι και
απίςτευτεσ εμπειρίεσ. Το Dubai Aquarium ςτο Dubai Mall με το μεγαλφτερο παράκυρο ςασ δίνει τθν ευκαιρία να ζρκετε
πρόςωπο με πρόςωπο με περιςςότερα από 33.000 υδρόβια πλάςματα όπωσ με το τεράςτιο Sand Tiger καρχαρία, με
ςαλάχια κλπ.. Μια υποβρφχια περιπζτεια που υπόςχεται να είναι πραγματικά αξζχαςτθ

ΝΕΟ - SAFARI PARK DUBAI
Το Dubai Safari είναι ζνα από τα πιο περιηιτθτα νζα αξιοκζατα τθσ πόλθσ.Το κφριο αξιοκζατο του Safari του Ντουμπάι
είναι θ διαδρομι Safari Village. Εδϊ οι επιςκζπτεσ μασ ταξιδεφουν ςε ζνα ταξίδι ανακάλυψθσ μζςω τθσ Αφρικισ και ςτθ
ςυνζχεια τθσ Αςίασ ςε ζνα από τα άνετα λεωφορεία
ΝΕΟ - TO ΛΟΤΒΡΟ ΣΟΤ ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΙ
Ο γάλλοσ αρχιτζκτονασ Ηαν Νουβζλ που ςχεδίαςε τθν «πόλθ-μουςείο», εμπνεφςτθκε από τισ παλιζσ αραβικζσ ςυνοικίεσ
για να καταςκευάςει ςτο νθςί Σααντιγιάτ αυτόν τον χϊρο που περιλαμβάνει 55 λευκά κτίρια. Ρεριτριγυριςμζνο από νερό
από τρεισ πλευρζσ, το μουςείο φιλοξενεί 600 ζργα τζχνθσ. “Είναι κάτι παραπάνω από ζνα μουςείο. Είναι ζνα κζντρο
ειρινθσ, αποδοχισ, φιλίασ και εκπαίδευςθσ », διλωςε ςτο Reuters ο Μοχάμεντ αλ Μουμπάρακ, πρόεδροσ του τμιματοσ
πολιτιςμοφ και τουριςμοφ ςτο Αμποφ Ντάμπι

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 02 ΕΩ 12 ΕΣΩΝ Ε 3ΚΛΙΝΟ
5/6 ΗΜΕΡΕ 50-60 € & 8 ΗΜΕΡΕ 80 €
****Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ ΔΕΝ ΙΧΤΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NOVOTEL DEIRA CITY
CENTER****
-

τιμζσ είναι κατ’ άτομο ςε ευρϊ και για ελάχιςτθ ςυμμετοχή 8 ατόμων – ε περίπτωςη μικρότερησ ςυμμετοχήσ
το γραφείο μασ ζχει το δικαίωμα για επιπλζον κόςτοσ.
Η ςειρά του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει χωρίσ να παραληφθεί καμία επίςκεψη
Σε όλα τα ξενοδοχεία μασ προςφζρεται πλοφςιο πρωινό ςε μπουφζ - Τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά
χωρίσ αλλαγι κατθγορίασ
Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με τα ςθμερινά ιςχφοντα ναφλα. Θ όποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει τουσ
πελάτεσ
ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΘ ΒΑΔΙΑ: Βόλτα με τισ καμιλεσ ςτθν ζρθμο, τςάι καλωςορίςματοσ, δείπνο BBQ, oriental χοροφσ.
Δεν επιτρζπεται η ςυμμετοχή ςτο ςαφάρι ςε παιδιά ηλικίασ κάτω των 6 ετϊν, ςε ενήλικεσ άνω των 65 ετϊν και
ςε εγκφουσ
Τα ξενοδοχεία ηθτάνε πιςτωτικι κάρτα ι ζνα ποςό ςυνικωσ για εγγφθςθ με το check in
Το Check in και θ παραλαβι δωματίων γίνεται κατά τθν άφιξι ςασ ςτο ξενοδοχείο με όλεσ τισ αεροπορικζσ
ΔΙΑΦΟΑ ΩΑΣ: ΑΘΘΝΑ-ΝΤΟΥΜΡΑΪ 1 ΩΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΙ & 2 ΩΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ιςοτιμίεσ νομιςμάτων.
Κάθε νζα ζκδοςη του τιμοκατάλογου καταργεί τον προηγοφμενο.
ΣΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΕΙΝΑΙ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΩΜΑΣΙΟ ΜΕ 1 KING SIZE BED + 1 EΞΣΡΑ ΚΡΕΒΑΣΙ
ΠΣΤΟΜΕΝΟ
TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IBIS ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΕΞΣΡΑ ΚΡΕΒΑΣΙ ΓΙΑ ΣΡΙΚΛΙΝΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΕΙ ΠΑΙΔΙ ΣΟ
ΙΔΙΟ ΚΡΕΒΑΣΙ ΜΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ
Οι

** Honeymooners facilities** Σηο ξενοδοσείο Westin Al Habtoor για ηοςρ Νεόνςμθοςρ παπέσοςμε
για ηο ππώηο ππωινό ζηο δωμάηιο με ποδοπέηαλα ζηο μπάνιο και 50% έκπηωζη ζε θεπαπείερ Massage
ζηο Heavenly Spa για ηον γαμππό και ηην Νύθη)

