Διάπκεια: 5, 6, 8 εκέξεο
Ανασωπήζειρ: Κάζε Παξαζθεπή & 26, 27, 28/02, 20, 21, 22/03
από

ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Το ψηλότερο, το ακριβότερο, το πιο χλιδάτο…
Ταμίδη ζην Νηνπκπάη κε μελάγεζε πόιεο & Τδνπκέηξα κε γεύκα & Σαθάξη κε ηδηπ 4Χ4
κε δείπλν ζε ηέληα βεδνπίλσλ & εθδξνκή ζην Ακπνύ Νηάκπη... Τν Νηνπκπάη είλαη ην
κεγαιύηεξν θέληξν ηνπξηζκνύ θαη εκπνξίνπ όιεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Χαξαθηεξηζηηθά
ηνπ Νηνπκπάη πνπ ην θαζηζηά πηα έλαλ από ηνπο πην in πξννξηζκνύο ηνπ 21νπ αηώλα είλαη
όηη ζεσξείηε εμσηηθόο πξννξηζκόο γηα δηαθνπέο κε πςειέο θαη πνηνηηθέο ηνπξηζηηθέο
ππεξεζίεο. Ιδαληθόο πξννξηζκόο γηα γακήιηα ηαμίδηα πνπ ζπλδπάδεη θαλείο ηα ςώληα ζε
κεγάιεο αλνηρηέο αγνξέο ή εκπνξηθά θέληξα θαζώο θαη ηελ ππέξκεηξε πνιπηέιεηα θαη
ριηδή ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γη απηό εκπηζηεπηείηε ηνπο Εηδηθνύο ζηηο Αξαβηθέο ρώξεο
θαη θάληε ην όλεηξν ζαο πξαγκαηηθόηεηα! Ελα δεζηό θαισζόξηζκα ζαο πεξηκέλεη!.
Ππόγπαμμα Εκδπομήρ
1η ημέπα: Αθήνα – Νηοςμπάι
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην «Δ. Βεληδέινο» θαη απνγείσζε γηα Νηνπκπάη. Άθημε,
κεηαθνξά ζην μελνδνρείν γηα δηαλπθηέξεπζε.
2η ημέπα: Νηοςμπάι – Εκδπομή ζαθάπι ζηην έπημο με Jeep 4x4 & δείπνο ζε
ζκηνή βεδοςίνων
Σν πξσηλό καο είλαη ειεύζεξν θαη κπνξείηε λα ην δηαζέζεηε γηα λα επηζθεθζείηε έλα από
ηα πνιιά εκπνξηθά ηεο πόιεο γηα αγνξέο, ή πεξλώληαο ην ρξόλν ζαο ζηελ πηζίλα ηνπ
μελνδνρείνπ ζαο.Σν κεζεκέξη αλαρσξνύκε γηα ην ζαθάξη ζηελ έξεκν. Ζ αγαπεκέλε κέξα
κηθξώλ θαη κεγάισλ. Μηα κέξα πνπ αλεβάδεη ηελ αδξελαιίλε, πξνζθέξεη γέιην,
δηαζθέδαζε θαη θπζηθά ηελ εκπεηξία λα βξεζείηε ζηε κέζε ηεο απέξαληε εξήκνπ, εθεί πνπ
κεξηθά ρξόληα πξηλ δνύζαλ νη βεδνπίλνη πνπ ηαμίδεπαλ ζηελ έξεκν κε νδεγό ηα αζηέξηα,
ην θεγγάξη θαη ηνλ ήιην.Φεύγνπκε από ην μελνδνρείν κε θιηκαηηδόκελα jeep 4x4 θιεηζηνύ
ηύπνπ θαη κεηά από δηαδξνκή κίαο ώξαο θηάλνπκε ζην ζεκείν όπνπ μεθηλά ην ζαθάξη.
Βάδνπκε δώλεο θαη μεθηλάκε γηα λα απνιαύζνπκε ηελ καγεία ηεο νδήγεζεο κέζα ζηελ
έξεκν από έκπεηξνπο νδεγνύο. Θα ζηακαηήζνπκε γηα θσηνγξαθίεο ζηε κέζε ηεο εξήκνπ,
ζε θάξκα κε θακήιεο θαη θπζηθά γηα λα απαζαλαηίζνπκε ην καγεπηηθό ειηνβαζίιεκα ηεο
εξήκνπ, κηα καγεπηηθή ώξα πνπ ν ήιηνο παίδεη κε ηα ρξώκαηα ηεο άκκνπ, όπνπ γίλεηαη
αηζζεηή ε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ αξρίδεη λα πέθηεη καδί κε ηνλ ήιην.ηελ
ζπλέρεηα δηαζρίδνπκε ηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ηνπ Νηνπκπάη, θαη θαηαιήγνπκε ζηηο
ηέληεο ησλ βεδνπίλσλ όπνπ εθεί ιακβάλνπλ ρώξα όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο: Sand board
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(θαηάβαζε ακκόινθνπ κε ζαλίδα) ζηελ έξεκν, ππνδνρή κε αξαβηθό θαθέ, ηζάη θαη
ρνπξκάδεο. Καη επεηδή ε πεξηπέηεηα αλνίγεη ηελ όξεμε, κέρξη λα εηνηκαζηεί ην δείπλν, καο
πεξηκέλνπλ θάπνηα πξώηα παξαδνζηαθά νξεθηηθά, ελώ κπνξείηε λα δξνζηζηείηε κε όζν
λεξό θαη αλαςπθηηθά ζέιεηε. Κάληε ην παξαδνζηαθό ηαηνπάδ κε ρέλλα, θαπλίζηε λαξγηιέ
ελώ κεηά ην δείπλν ε έκπεηξε Αηγύπηηα ρνξεύηξηα ηεο θνηιηάο θαη ν Γεξβίζεο πξαγκαηηθά
ζα ζαο καγέςνπλ !Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο ζην Νηνπκπάη θαη δηαλπθηέξεπζε.
3η ημέπα: Νηοςμπάι (πανοπαμική ξενάγηζη)
Μεηά ην πξσηλό καο μεθηλάκε ηελ παλνξακηθή πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνπ Νηνπκπάτ.
Ξεθηλάκε από ηελ Νηνπκπάτ Μαξίλα έλα ηερλεηό θαλάιη πνπ πεξλάεη αλάκεζα από
νπξαλνμύζηεο θαη ζηακαηάκε γηα θσηνγξαθίεο κπξνζηά ζηνλ ςειόηεξν ζηξηθνγπξηζηό
νπξαλνμύζηε ζηνλ θόζκν. πλερίδνπκε γηα λα επηζθεθηνύκε ην 8ν ζαύκα ζηνλ θόζκν ην
Φνίληθα ηεο Σδνπκέηξα. Γηαζρίδνπκε ην λεζί γηα λα πάκε ζηνλ θπκαηνζξαύζηε βιέπνληαο
κνλαδηθά θηίξηα, μελνδνρεία, ην Aqua venture, έλα από ηα κεγαιύηεξα πάξθα κε λεξό
ηζνπιήζξεο ζηε κέζε Αλαηνιή θαη ηηο βίιεο πνπ βξίζθνληαη ζηα θύιια ηνπ θνίληθα από
ηηο νπνίεο έρνπλ αγνξάζεη αξθεηνί δηάζεκνη, Μπξαη Πηη – Αληδειίλα Σδνιί, Μαληόλα,
Μπέθακ, Ρίθη Μάξηηλ, Μπηι Κιίληνλ θ.α. πλερίδνπκε ζηελ πεξηνρή ηεο Σδνπκέηξα, ηελ πην
αθξηβή πεξηνρή ηνπ Νηνπκπάη θαη ζα θηλεζνύκε ζηνλ παξαιηαθό δξόκν. Αθνύ πεξάζνπκε
από ην ρσξηό ηεο γλώζεο θαη δηάθνξα παιάηηα ετρεδσλ, ζπλερίδνπκε γηα ην θέληξν
ηζιακηθήο ηέρλεο, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε κνλαδηθά θνκκάηηα πνπ ππήξραλ θαη ζε παιηά
παιάηηα ελώ ζα έρεηε ρξόλν λα θάλεηε κηα βόιηα ζην ρώξν , ή λα απνιαύζεηε έλα θαθέ.
Ζ ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο καο ζηελ πεξηνρή ηεο Σδνπκέηξα ζα καο πεξάζεη από ην Σδακί
ηεο Σδνπκέηξα θαη από ην πίηη ηεο Έλσζεο, ην ζεκείν όπνπ ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε
έλσζεο ησλ Δκηξάησλ ην 1971.ηε ζπλέρεηα επόκελε ε ζηάζε γηα γεύκα ζε πνιπηειέο
μελνδνρείν. Μεηά δηαζρίδνπκε ηνλ πην θεληξηθό δξόκν ην Νηνπκπάτ., ηνλ δξόκν ηνπ είρε
Εάηλη όπνπ ζαπκάδνπκε ηνλ ςειόηεξν πύξγν ζηνλ θόζκν ηνλ Burj Khalifa, ηνπο δίδπκνπο
πύξγνπο ηνπ Νηνπκπάτ, ηνπο Emirates Towers θαη ην δηεζλέο θέληξν εκπνξίνπ. Μεηά ηελ
Σδνπκέηξα πάκε κέζσ ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηνύλει ηεο άληαγα ζηελ πεξηνρή ηεο Νηέηξα,
όπνπ ζα βξεζνύκε ζηε κηθξή Βελεηία ηνπ Νηνπκπάτ, ην Creek , όπνπ ζα επηβηβαζηνύκε
ζηα πισηά ηαμί ηα ιεγόκελα Άκπξα ζα ην δηαζρίζνπκε γηα λα βξεζνύκε ζην Μπαξ
Νηνπκπάτ. Δθεί ζα δνύκε ηελ πεξηνρή ηεο Μπαζηάθηα, ηα πξώηα ζπίηηα ηνπ Νηνπκπάτ. κε
ηηο αλεκνδόρνπο, ην θξνύξην Αι Φαρίληη, ην παιάηη ηεο έηρα Μάξηακ, ηελ πεξηνρή κε ηα
αξαβηθά πξνμελεία θαη ην Παιάηη ηνπ είρε Μσράκελη Αι Μαθηνύκ, ηνπ θπβεξλήηε ηνπ
Νηνπκπάτ, θαη ζηα παδάξηα ρξπζνύ θαη κπαραξηθώλ ν αξρεγνο ζα ζαο ελεκεξσζε
ζρεηηθα, επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. (όπνηνο επηζπκεί κπνξεί λα παξακείλεη ζηα παδαξηα
θαη λα επηζηξέςεη ζην μελνδνρείν ηνπ όηη ώξα ζέιεη). Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε ην
Dubai by Night, ηελ βξαδηλή πεξηήγεζε ηνπ Νηνπκπάτ όπνπ ζα δείηε ηα κεγαιύηεξα
ζηληξηβάληα ζηνλ θόζκν λα ρνξεύνπλ ζηνλ ξπζκό ηεο κνπζηθήο, έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν
ζην Madinat Jumeirah ζύκπιεγκα κε καγαδηά κε είδε ιατθήο ηέρλεο, εζηηαηόξηα, θαθέ θαη
κπαξ θαη επίζθεςε ζην κεγαιύηεξν κνλνθόκκαην ελπδξείν ζηνλ θόζκν ζε θιεηζηό ρώξν
ζην μελνδνρείν Atlantis.
4η ημέπα: Νηοςμπάι – Εκδπομή ζηο Αμπού Νηάμπι (διάπκειαρ 8-9 ωπών) (ιζσύει
μόνο για ηο 6ήμεπο ππόγπαμμα)
Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ηελ εθδξνκή καο, γηα λα γλσξίζνπκε κεηά από
πεξίπνπ 2 ώξεο θαη 190 ρηιηόκεηξα, ζην Άκπνπ Νηάκπη, ηελ πξσηεύνπζα ησλ Ζλσκέλσλ
Αξαβηθώλ Δκηξάησλ, ην κεγαιύηεξν θαη πινπζηόηεξν εκηξάην από ηα 7 πνπ απνηεινύλ ηε
ρώξα. Θα θηλεζνύκε ζην δξόκν ηνπ εΐρε Εάηλη θαη ζηελ δηαδξνκή ζα πεξάζνπκε από
ηελ πεξηνρή Dubai Marina, ηελ πην θαηλνύξηα πεξηνρή ζην Νηνπκπάη κε ηνπο
πεξηζζόηεξνπο νπξαλνμύζηεο θαη ηελ πεξηνρή Jebel Ali πνπ απνηειεί ηελ βηνκεραληθή θαη
θαηαζθεπαζηηθή δώλε ηνπ Νηνπκπάτ. Δθεί βξίζθνληαη, ην κεγαιύηεξν κέρξη θαη ζήκεξα
ηερλεηό ιηκάλη ζην θόζκν, ην ιηκάλη Jebel Ali, ην ηερλεηό λεζί ηνπ θνίληθα Jebel Ali θαη ην
θαηλνύξην αεξνδξόκην(ππό θαηαζθεπή) πνπ ζα είλαη ην κεγαιύηεξν ζηνλ θόζκν. Μηθξή
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ζηάζε ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο. Φηάλνληαο Άκπνπ Νηάκπη ζα επηζθεθηνύκε θαη ζα
μελαγεζνύκε ζην κεγαινπξεπέο ηδακί ηνπ εΐρε Εάηλη πνπ είλαη θηηαγκέλν όιν από
κάξκαξν θαη ρξπζό, ελώ κέζα ζα δνύκε θαη ην κεγαιύηεξν κνλνθόκκαην ρεηξνπνίεην
ραιί ζηνλ θόζκν. Από εθεί ζα πεξάζνπκε από ηελ πεξηνρή κε ηα 17 παιάηηα ησλ γησλ ηνπ
εΐρε Εάηλη γηα λα θαηαιήμνπκε ζην παιάηη ηνπ εΐρε Χαιίθα, ησξηλνύ θπβεξλήηε ηνπ
Άκπνπ Νηάκπη αιιά θαη πξνέδξνπ ηεο ρώξαο.θαζνδνλ ζα πεξαζνπκε εμσ από ην
κεγαινπξεπέο μελνδνρείν 6 αζηέξσλ Emirates Palace πνπ είλαη κέζα κε ρξπζό, κάξκαξν,
γξαλίηε θαη αιάβαζηξν ζε όινπο ηνπ ηνπο ρώξνπο. Από εθεί θαη δηαζρίδνληαο ηνλ δξόκν
Corniche πνπ απνηειεί ηνλ νκνξθόηεξν δξόκν ζηε ρώξα, θαηαιήγνπκε ζε παξαδνζηαθό
εζηηαηόξην γηα έλα πινύζην γεύκα. ηελ επηζηξνθή καο γηα ην Νηνπκπάτ θάλνπκε ζηάζε
γηα θσηνγξαθίεο ζην Ferrari World (ρσξηο εηζνδν ζην ζεκαηηθν παξθν), ζην Yas Island
όπνπ γίλνληαη νη αγώλεο ηεο Formoula 1.
5η – 7η μέπα: Νηοςμπάι
Μεηά ην πξσηλό καο εκέξα ειεύζεξε γηα πξνζσπηθέο βόιηεο ζην Νηνπκπάτ ή πξναηξεηηθέο
εθδξνκέο.
8η ημέπα: Νηοςμπάι - Αθήνα
Μεηά ην πξσηλό καο αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηνπ, Νηνπκπάτ ην ηαμίδη καο θηάλεη
πξνο ην ηέινο ηνπ. Ο αληηπξόζσπόο καο ζα είλαη καδί ζαο ζην check in γηα λα ζαο
βνεζήζεη κε ηα δηαδηθαζηηθά. ην αεξνδξόκην ζα έρεηε αξθεηό ρξόλν γηα αγνξέο ζηα
αθνξνιόγεηα πνπ πξαγκαηηθά αμίδνπλ λα ηα επηζθεθζείηε. Δπηβίβαζε ζην αεξνζθάθνο θαη
επηζηξνθή ζηελ Αζήλα αθήλνληαο πίζσ καο ηελ ρώξα ησλ εΐρεδσλ αιιά παίξλνληαο
καδί καο ηηο θαιύηεξεο αλακλήζεηο!!!
Πεπιλαμβάνονηαι:
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα
 Γηακνλή ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο
 Πινύζην πξσηλό κπνπθέ
 Μεηαθνξέο από /πξνο ηα αεξνδξόκην
 Ξελάγεζε πόιεσο θαη γεύκα
 Οινεκεξε εθδξνκε ζην Ακπνπ Νηακπη κε γεπκα
 Jeep Safari 4Χ4 θαη δείπλν ζε ζθελέο βεδνπίλσλ
 Οινήκεξε εθδξνκή ζην 'Ακπνπ Νηάκπη ( πεξηιακβάλεηαη κνλν ζηελ 6 ήκεξε
εθδξνκή)
 Έκπεηξνη Έιιελεο πηζηνπνηεκέλνη δηπισκαηνύρνη μελαγνί
 Σαμηδησηηθή αζθάιεηα
 Δλεκεξσηηθά έληππα
Δεν Πεπιλαμβάνονηαι:
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, θηινδσξήκαηα (350€)
 Γεκνηηθά Σέιε Ξελνδνρείνπ
 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή είλαη πξναηξεηηθό
 Φηινδσξήκαηα (20€)
 Νένο δεκνηηθόο θόξνο μελνδνρείσλ Νηνπκπάτ θαηαβάιιεηαη θαηά ην check-in ζην
μελνδνρείν σο εμήο (θόζηνο αλά δσκάηην ηελ βξαδηά):
5* 20AED (πεξίπνπ 5€), 4* 15AED (πεξίπνπ 4€), 3* 10AED (πεξίπνπ 3€)
Σημειώζειρ:
 Σα μελνδνρεία δεηάλε πηζησηηθή θάξηα ή έλα πνζό αλαινγα κε ηελ θαηεγνξηα.
 Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο λα παξαιεθζεί θακία
επίζθεςε
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Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο:
Ημέπερ

5

6

8

TURKISH
Από
Θερ/νικη

Επιβάπςνζη

Ξενοδοσείο

GULF

EMIRATES

DUSIT D2 KENZ

490€

595€

560€

+275€

PULLMAN JUMEIRAH LAKE
TOWERS

615€

730 €

685€

+350€

VOCO

555 €

660 €

630€

+310€

HOLIDAY INN AL BARSHA/
NOVOTEL AL BARSHA

470€

580€

540€

+220€

DUSIT D2 KENZ

630€

735€

695€

+330€

595€

715€

675€

+270€

790€

890€

860€

+420€

VOCO

710€

820€

780€

+370€

HOLIDAY INN AL BARSHA/
NOVOTEL AL BARSHA

710€

820€

885€

370€

DUSIT D2 KENZ

745€

855€

820€

460€

PULLMAN JUMEIRAH LAKE
TOWERS

970€

1080€

1040€

590€

VOCO

860€

970€

930€

520€

HOLIDAY INN AL BARSHA /
NOVOTEL AL BARSHA
PULLMAN JUMEIRAH LAKE
TOWERS

Μονόκλινος

Πηήζειρ
EMIRATES

GULF AIR

ΤURKISH (από
Θεζζαλονίκη)

Αζήλα- Νηνπκπάτ

17:55 – 00:20 +1

Νηνπκπάΐ - Αζήλα

11:50 – 15:25

AΘήλα – Μπαρξέηλ

14:15 – 19:05

Μπαρξέηλ – Νηνπκπάτ

20:20 – 22:35

Νηνπκπάτ – Μπαρξέηλ

08:00 – 08:15

Μπαρξέηλ – Αζήλα

09:35 – 13:30

Θεο/ληθε – Κσλ/πνιε

21:40 – 00:05

Κσλ/πνιε – Νηνπκπάτ

01:25 – 05:55

Νηνπκπατ – Κσλ/πνιε

02:40 – 06:45

Κσλ/πνιε – Θεο/ληθε

08:20 – 08:55

JOY TOURS – DIETHNIS TOURISMOS EPE - 125 PATISSION STR, 112 51 ATHENS GR
TEL.: (+30) 210 8620103, 213 0002250 FAX: +30 210 8628717, e-mail: info@joytours.gr , url: www.joytours.gr

