
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

                                

 
Φεβρουάριος – Μάιος 2022 

Καθαρά Δευτέρα & 25η Μαρτίου ( εκτός Πάσχα ) 

 
 
 

Ζήστε ένα αξέχαστο ταξίδι μόνο με Pyramis Travel … 
 

40 χρόνια ειδικοί στις Αραβικές Χώρες !!! 
 



 
 
 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΜΕ WIZZAIR 

 
 
 
 
 

 
Ημ.εκδ. 27/1/22                                              Κόστος κατ’άτομο  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 1ΚΛΙΝΟ 
 

5 ΜΕΡΕΣ Κάθε Τρίτη 

City Max Business Bay 4* 650 € 470 € 850 €  

Radisson Blu Canal view /  Voco 5*  750 € 550 € 1065 €  

Radisson Blu Waterfront / Marriott Marquis 5*  799 € 599 € 1.199 €  

8 ΜΕΡΕΣ 
Καθε Τρίτη & 

Σάββατο 

City Max Business Bay 4* 795 € 599 € 1.199 €  

Radisson Blu Canal view /  Voco 5*  985 € 740 € 1.560 €  

Radisson Blu Waterfront / Marriott Marquis 5*  1.100 € 825 € 1.795 €  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος δημοτικός φόρος ξενοδοχείων του Ντουμπάι. Καταβάλλεται από 
τους πελάτες κατά το check in στο ξενοδοχείο ως εξής: Κόστος ανά δωμάτιο την βραδιά: Ξεν. 5* 20 AED(περίπου 5 €) - Ξεν. 4* 
15 AED(περίπου 4€) & Ξεν.3* 10 AED(περίπου 3 € ). Φιλοδωρήματα: 20 € 
 
 

 

       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ με Wizzair : 
ΑΘΗΝΑ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ      18.15 - 00.45 
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ- ΑΘΗΝΑ       14.00 - 17.40 

 
              Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων & ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΜΕ EMIRATES AIRLINES 

Αναχωρήσεις:  
 Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή (10/1-31/5/22) &  

2,3,4,5,6,7/3 για Καθαρά Δευτέρα & 21,22,23,24,25/3 για 25η Μαρτίου 

 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 1ΚΛΙΝΟ 
 

5 ΜΕΡΕΣ 

City Max Business Bay 4*  570 € 425 € 775 €  

Radisson Blu Canal view / Voco 5* SUP 670 € 499 € 980 €  

Radisson Blu Waterfront / Marriott Marquis 5*  780 € 585 € 1.170 €  

6 ΜΕΡΕΣ 

City Max Business Bay 4* 615 € 460 € 880 €  

Radisson Blu Canal view / Voco 5* SUP 745 € 560 € 1.140 €  

Radisson Blu Waterfront / Marriott Marquis 5*  825 € 620 € 1.300 €  

7 ΜΕΡΕΣ 

City Max Business Bay 4* 670 € 499 € 990 €  

Radisson Blu Canal view / Voco 5* SUP 825 € 620 € 1.300 €  

Radisson Blu Waterfront / Marriott Marquis 5*  920 € 690 € 1.490 €  

8 ΜΕΡΕΣ 

City Max Business Bay 4* 725 € 550 € 1.100 €  

Radisson Blu Canal view / Voco 5* SUP 895 € 680 € 1.465 €  

Radisson Blu Waterfront / Marriott Marquis 5*  1.015 € 760 € 1.680 €  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος δημοτικός φόρος ξενοδοχείων του Ντουμπάι. Καταβάλλεται από 
τους πελάτες κατά το check in στο ξενοδοχείο ως εξής: Κόστος ανά δωμάτιο την βραδιά: Ξεν. 5* 20 AED(περίπου 5 €) - Ξεν. 4* 
15 AED(περίπου 4€) & Ξεν.3* 10 AED(περίπου 3 € ). Φόροι αεροδρομίου & Λοιπές χρεώσεις - Φιλοδωρήματα: 400 € 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ με Emirates: 

ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ       17.55 – 00.20 
ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΑΘΗΝΑ       11.50 – 15.25 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ TURKISH: 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ   2145   0005 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ         0130   0700  
ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ        1040   1420  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2035   2055 

 
Εσωτερική πτήση Aegean από / προς την υπόλοιπη Ελλάδα από 150 € - 200 € 

 



 
 
 
 

 
 

                ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

                              
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADISSON BLU CANAL VIEW 5* SUP 
Το Radisson Blu Hotel, Dubai Canal View βρίσκεται στο Ντουμπάι, σε απόσταση 1,6χλμ. από το Σιντριβάνι του Ντουμπάι. 
Προσφέρει εστιατόριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εξωτερική πισίνα και γυμναστήριο. Επίσης, παρέχει παιδική λέσχη, 
υπηρεσία θυρωρείου και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε 24ωρη ρεσεψιόν, υπηρεσία 
δωματίου και υπηρεσία συναλλάγματος. Το ξενοδοχείο απέχει 2,3χλμ. από το Εμπορικό Κέντρο Dubai Mall και 3,6χλμ. από το 
Μπουρτζ Χαλίφα. Πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σε απόσταση 10χλμ. από το Dubai 
Canal View. 
 

RADISSON BLU WATERFRONT 5* DLX 
Το Radisson Blu Hotel, Dubai Waterfront βρίσκεται σε μια προνομιακή θέση, δίπλα στο κανάλι του Ντουμπάι στο Business Bay. 
Προσφέρει εξωτερική πισίνα και γυμναστήριο. Σε όλους του χώρους του καταλύματος παρέχεται δωρεάν WiFi. Το Radisson Blu 
Hotel, Dubai Waterfront βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο και το Παγκόσμιο Κέντρο 
Εμπορίου του Ντουμπάι. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα. Στο ξενοδοχείο υπάρχει δωρεάν 
χώρος στάθμευσης. 

 

VOCO  5*LUX 
Αυτό το 5* ξενοδοχείο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στον δρόμο Sheikh Zayed και προσφέρει θέα στο Παγκόσμιο 
Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι. Διαθέτει 4 εστιατόρια, εξωτερική πισίνα και ευρύχωρες αίθουσες συνεδριάσεων. Τα δωμάτια 
του καταλύματος έχουν σύγχρονο στιλ με μαρμάρινες εισόδους και ζεστές αποχρώσεις. Κάθε δωμάτιο παρέχει τηλεόραση LCD 
επίπεδης οθόνης, ξυπνητήρι με βάση σύνδεσης για iPod και ευρύχωρο μπάνιο με πολυτελή προϊόντα περιποίησης. Οι 
επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπερσύγχρονες ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, όπως η εξωτερική πισίνα με θέα 
στην παραλία Jumeirah, το κέντρο ευεξίας με δυνατότητα προσωπικού εκπαιδευτή, καθώς και το πολυτελές Spa Zen.Το 
εμπορικό κέντρο Dubai Mall και η παραλία Jumeirah είναι προσβάσιμα σε μόλις 5 λεπτά οδικώς 



 
 
 
 
 
 
 

εΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – NTOYMΠΑΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. ‘Άφιξη και 
κατευθυνόμαστε στον έλεγχο διαβατηρίων και αποσκευών. Κατά την έξοδο θα μας περιμένει ο 
αρχηγός της εκδρομής με πινακίδα Pyramis. Στην συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ - Ελληνόφωνη ξενάγηση Πόλης & γεύμα 
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε την πανοραμική περιήγηση  στην  πόλη  του  Ντουμπάϊ.  Διασχίζουμε  
τον  πιο κεντρικό δρόμο του Ντουμπάϊ, τον δρόμο του Σείχη Ζάιντ όπου θαυμάζουμε  τον  ψηλότερο  
πύργο  στον  κόσμο  τον Burj  Khalifa, τους δίδυμους πύργους του Ντουμπάϊ, τους Emirates Towers,  
το διεθνές  κέντρο  εμπορίου  και  το Dubai Frame, μια  γιγάντια κορνίζα  που  πλαισιώνει  τις  δύο  
αντίθετες  όψεις  παλιού  και μοντέρνου  Ντουμπάι. Συνεχίζουμε  περνώντας  από το Παλάτι του 
Σείχη Μωχάμεντ Αλ Μακτούμ, του κυβερνήτη του Ντουμπάϊ, το  παλάτι  της  Σέιχα  Μάριαμ, την  
περιοχή  με  τα αραβικά προξενεία και την περιοχή της  Μπαστάκια οπου θα δουμε μεταξυ άλλων 
τα  πρώτα  σπίτια  του  Ντουμπάϊ  με  τις ανεμοδόχους τους.   Ακολουθει η  μικρή  Βενετία  του  
Ντουμπάϊ, το  Creek ,  όπου  θα  επιβιβαστούμε  στα πλωτά  ταξί,  τα λεγόμενα Άμπρα και θα 
καταληξουμε στην περιοχή  της  Ντέιρα. Θα βρεθούμε στα φημισμένα παζάρια χρυσού, μπαχαρικών 
και υφασμάτων και θα  πάρουμε μια γευση απο το μερος όπου χτυπάει η εμπορική καρδια της 
πόλης απο την ίδρυση της . Στη  συνέχεια  στάση  για γεύμα  σε  πολυτελές  ξενοδοχείο. Κατόπι, 
κατευθυνόμαστε προς τα νότια, διασχίζοντας και πάλι την εντυπωσιακή λεωφόρο Sheikh Zayed, 
βλέποντας το υπέργειο δίκτυο μετρό – ένα από τα  μεγαλύτερα δίκτυα γραμμών μετρό χωρίς  οδηγό 
στον  κόσμο.  Στη  διαδρομή θα  δούμε επίσης το εντυπωσιακό,  υπό κατασκευή, Μuseum  of the  
Future, το  τεχνητό κανάλι, Dubai Water Canal, το Mall of the Emirates και το Dubai Internet City. 
Επίσης, θα επισκεφθούμε την Dubai Marina, ένα τεχνητό κανάλι  3χλμ.  που  περνάει  ανάμεσα  από  
ουρανοξύστες  και  σταματάμε  για  φωτογραφίες  μπροστά  στον  ψηλότερο στριφογυριστό  
ουρανοξύστη  στον  κόσμο, τον Cayan  Tower.  Επόμενη μας στάση, το 8ο θαύμα στον κόσμο , ο 
Φοίνικας της Τζουμέιρα. Εκεί θα πάρουμε το εναέριο τρενάκι για να δούμε το νησί από ψηλά. Θα 
δούμε μοναδικά κτίρια, ξενοδοχεία, το Aquaventure, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα με 
νερότσουλήθρες  στον κόσμο  και  τις  βίλες  που  βρίσκονται  στα  φύλλα  του  φοίνικα και τις  
οποίες  έχουν αγοράσει  αρκετοί  διάσημοι.  Στάση  για  φωτογραφίες  στο  ξενοδοχείο, Atlantis the 
Palm. Συνεχίζουμε  στην περιοχή  της  Τζουμέιρα,  την  πιο  ακριβή περιοχή  του Ντουμπάι  και θα  
κινηθούμε στον  παραλιακό  δρόμο. Αφού  περάσουμε από  το χωριό  της γνώσης και τα παλάτια 
του Σείχη, θα επισκευθούμε  την  «Βενετία  των  Αραβικών  Εμιράτων»,το  Souq Madinat  Jumeirah , 
ένα σύμπλεγμα απο μαγαζιά  με  είδη  λαϊκής τέχνης,  εστιατόρια,  καφέ  και  μπαρ. Επόμενη  μας  
στάση  το ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι, Burj El Arab, όπου θα κάνουμε και εκεί στάση για 
φωτογραφίες. Η συνέχεια της διαδρομής μας στην περιοχή της Τζουμέιρα θα μας περάσει από το 
Τζαμί της Τζουμέιρα και από το Σπίτι της Ένωσης, το σημείο όπου υπογράφτηκε η συνθήκη ένωσης 
των Εμιράτων το 1971. Η ξεναγηση μας καταληγει στο  μεγαλύτερο  εμπορικό  κέντρο  του κόσμου, 
το Dubai Mall για  ψώνια.  Εκεί  θα  έχετε  ελεύθερο  χρόνο  για  αγορές  ή  για  να  επισκευθείτε  το 
ενυδρείο  του Ντουμπάι που  αναμφίβολα  αξίζει  μια  επίσκεψη.  Περιλαμβάνει  πάνω  από  33.000  
υδρόβια  πλάσματα  όπως τον τεράστιο Sand Tiger καρχαρία, σαλάχια κλπ. Δίπλα βρίσκονται και τα 
μεγαλύτερα συντριβάνια του κόσμου, που χορεύουν υπό τους ήχους της μουσικής με φόντο τον 
ψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa. Διανυκτέρευση. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3η ΜΕΡΑ :ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΣΑΦΑΡΙ Jeep & δείπνο σε σκηνή βεδουίνων με έλληνα ξεναγό  
Το πρωινό μας είναι ελεύθερο και μπορείτε να το διαθέσετε για να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά 
εμπορικά της πόλης για αγορές, ή περνώντας το χρόνο σας στην πισίνα του ξενοδοχείου σας. Το 
μεσημέρι αναχωρούμε για το σαφάρι στην έρημο ( κόστος 50 € ). Η αγαπημένη μέρα μικρών και 
μεγάλων. Μια μέρα που ανεβάζει την αδρεναλίνη, προσφέρει γέλιο, διασκέδαση και φυσικά την 
εμπειρία να βρεθείτε στη μέση της απέραντη ερήμου, εκεί που μερικά χρόνια πριν ζούσαν οι 
βεδουίνοι που ταξίδευαν στην έρημο με οδηγό τα αστέρια, το φεγγάρι και τον ήλιο. Φεύγουμε από 
το ξενοδοχείο με κλιματιζόμενα jeep 4x4 κλειστού τύπου ( δεν συνιστάται σε εγκύους , παιδιά κάτω 
των 12 ετων και ηλικίας ανω των 70 ετών και φυσικά όσοι πάσχουν από καρδιά η πίεση) και μετά 
από διαδρομή μίας ώρας φτάνουμε στο σημείο όπου ξεκινά το σαφάρι. Βάζουμε ζώνες και ξεκινάμε 
για να απολαύσουμε την μαγεία της οδήγησης μέσα στην έρημο από έμπειρους οδηγούς. Θα 
σταματήσουμε για φωτογραφίες στη μέση της ερήμου, σε φάρμα με καμήλες και φυσικά για να 
απαθανατίσουμε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της ερήμου, μια μαγευτική ώρα που ο ήλιος παίζει με 
τα χρώματα της άμμου, όπου γίνεται αισθητή η διαφορά της θερμοκρασίας που αρχίζει να πέφτει 
μαζί με τον ήλιο. Στην συνέχεια διασχίζουμε την προστατευόμενη περιοχή του Ντουμπάι, και 
καταλήγουμε στις τέντες των βεδουίνων όπου εκεί λαμβάνουν χώρα όλες οι δραστηριότητες: Sand 
board (κατάβαση αμμόλοφου με σανίδα) στην έρημο, βόλτα με καμήλες, υποδοχή με αραβικό καφέ, 
τσάι και χουρμάδες. Και επειδή η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, μέχρι να ετοιμαστεί το δείπνο, μας 
περιμένουν κάποια πρώτα παραδοσιακά ορεκτικά, ενώ μπορείτε να δροσιστείτε με όσο νερό και 
αναψυκτικά θέλετε. Κάντε το παραδοσιακό τατουάζ με χέννα, καπνίστε ναργιλέ ενώ μετά το δείπνο 
η έμπειρη Αιγύπτια χορεύτρια της κοιλιάς και ο Δερβίσης πραγματικά θα σας μαγέψουν !Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι και διανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ - Προαιρετική εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι & γεύμα 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την εκδρομή μας, για να γνωρίσουμε μετά από περίπου 2 
ώρες και 190 χιλιόμετρα, στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
το μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο από τα 7 που αποτελούν τη χώρα. Θα κινηθούμε στο δρόμο 
του Σεΐχη Ζάιντ και στην διαδρομή θα περάσουμε από την περιοχή Dubai Marina, την πιο καινούρια 
περιοχή στο Ντουμπάι με τους περισσότερους ουρανοξύστες και την περιοχή Jebel Ali που αποτελεί 
την βιομηχανική και κατασκευαστική ζώνη του Ντουμπάϊ.. Εκεί βρίσκονται, το μεγαλύτερο μέχρι και 
σήμερα τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το λιμάνι Jebel Ali, το τεχνητό νησί του φοίνικα Jebel Ali και το 
καινούριο αεροδρόμιο(υπό κατασκευή) που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Μικρή στάση στη 
μέση της διαδρομής. Φτάνοντας Άμπου Ντάμπι θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο 
μεγαλοπρεπές τζαμί του Σεΐχη Ζάιντ που είναι φτιαγμένο όλο από μάρμαρο και χρυσό, ενώ μέσα θα 
δούμε και το μεγαλύτερο μονοκόμματο χειροποίητο χαλί στον κόσμο. Από εκεί θα περάσουμε από 
την περιοχή με τα 17 παλάτια των γιων του Σεΐχη Ζάιντ για να καταλήξουμε στο παλάτι του Σεΐχη 
Χαλίφα, τωρινού κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι αλλά και προέδρου της χώρας. Συνεχίζουμε κατα 
μήκος της κοσμοπολίτικης παραλίας Blue Waters προς το κέντρο της πόλης. Θα κατευθυνθούμε στη 
Μαρίνα του Αμπού Ντάμπι από όπου θα θαυμάσουμε το White Palace,τη νέα κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας και  το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που είναι μέσα 
με χρυσό, μάρμαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους του τους χώρους (Προαιρετική επίσκεψη ). 
Από εκεί και διασχίζοντας τον δρόμο Corniche που αποτελεί τον ομορφότερο δρόμο στη χώρα, 
καταλήγουμε σε παραδοσιακό εστιατόριο για ένα πλούσιο γεύμα. Επόμενος μας προορισμός το 
εντυπωσιακό Μουσείο του Λούβρου που εγκαινιάστηκε το 2017. Στην επιστροφή μας για το 
Ντουμπάϊ κάνουμε στάση για φωτογραφίες στο Ferrari World , στο Yas Island όπου γίνονται οι 
αγώνες της Formoula 1. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας 



  
 
 
 
 
 
 
5η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ - Ελεύθερη μέρα - δείτε εδώ online όλες τις προτάσεις μας. 
Προαιρετικές εκδρομές:  – Miracle Garden & Global Village – La Perle Dragone Show - Burj Khalifa 
124-125 όροφος – Ενυδρείο Ντουμπάι 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Η 
πρώτη επιλογή σίγουρα είναι μια επίσκεψη για ψώνια σε ένα από τα γνωστά εμπορικά κέντρα του 
Ντουμπάι. Εμείς σας προτείνουμε μια επίσκεψη σε ένα από τα σύγχρονα θάυματα του Ντουμπάι, το 
Dubai Miracle Garden. Περιλαμβάνει πάνω από 45 εκατομμύρια ανθισμένα λουλούδια τα οποία 
βρίσκονται σε μοναδικές κατασκευές, σχήματα και χρώματα. Θα έχετε την ευκαιρία να τα 
θαυμάσετε κάτω από θόλους με χιλιάδες κρεμαστά καλάθια λουλουδιών, απολαμβάνοντας ένα 
κοκτέιλ ή ένα κάφε. Επόμενη μας πρόταση το Global Village, ένα θεματικό πάρκο αμέτρητων 
αγορών και ψυχαγωγίας. Εκεί θα έχετε την δυνατότητα να απολαύσετε γεύσεις από όλο τον κόσμο. 
Υπάρχουν προιόντα που μπορείτε να αγοράσετε από το Μαρόκο, την Ιταλία, την Κίνα και πολλές 
άλλες χώρες. Άλλη μια πρόταση είναι η επίσκεψη στο ψηλότερο κτίριο το κόσμου, Burj Khalifa με 
ύψος 828 μέτρα. Θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο γρηγορότερο ασανσέρ, να ανεβείτε στα 
παρατηρητήρια 124-125 και να θαυμάσετε την ομορφότερη θέα του περσικού κόλπου και των 
Αραβικών Εμιράτων. Στη συνέχεια θα σας προτείναμε μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο εμπορικό 
κέντρο του κόσμου, το Dubai Mall. Δίπλα του βρίσκεται το ενυδρείο του Ντουμπάι που αναμφίβολα 
αξίζει μια επίσκεψη. Περιλαμβάνει πάνω από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με το τεράστιο Sand 
Tiger καρχαρία, με σαλάχια κλπ. Για το βράδυ σας προτείνουμε ένα θέαμα στο La Perle Show. με 
χορευτικά σόου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
6η ΜΕΡΑ : ΝΤΟΥΜΠΑΙ -ΑΘΗΝΑ 
Μετά το πρωινό μας  αναχώρηση για το αεροδρόμιο του, Ντουμπάϊ το ταξίδι μας φτάνει προς το 
τέλος του. Στο αεροδρόμιο θα έχετε αρκετό χρόνο για αγορές στα αφορολόγητα που πραγματικά 
αξίζουν να τα επισκεφθείτε. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και επιστροφή στην Αθήνα αφήνοντας 
πίσω μας την χώρα των Σεΐχηδων αλλά παίρνοντας μαζί μας τις καλύτερες αναμνήσεις!!! 
 
Σημείωση:  
-Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται να τροποποιηθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  

• Κόστος Βαλίτσας και χειραποσκευής  

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο με πρωινό μπουφέ 

• Ολοήμερη ξενάγηση στο Ντουμπάι με γεύμα σε πολυτελές ξενοδοχείο 

• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός – συνοδός 

• Διπλωματούχος τοπικός ξεναγός 

• Σαφάρι με τζιπ 4 Χ 4 με δείπνο μπάρμπεκιου και χορό της κοιλιάς 

• Ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχημάτων 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Tour Operator 

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

• 24/7 χρήση κινητού τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 

• Ειδικές τιμές για τις προτεινόμενες εκδρομές – εισιτήρια που εξσφαλίσαμε ειδικά για εσάς 

• Ενημερωτικά έντυπα  
 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους! Ζήτηστε μας τις ειδικές τιμές.. 

Δραστηριότητες Περιγραφή 

La Perle Dragon Show Υπερθέαμα από επαγγελματίες ακροβάτες 

Burj Khalifa Επίσκεψη στην κορυφή του υψηλότερου κτιρίου το κόσμου 

Dubai Miracle Garden  Μοναδικές κατασκευές από ανθισμένα λουλούδια 

Legoland Θεματικό Πάρκο μα 15000 LEGO δομές 

Bollywood Park Θεματικό Πάρκο αφιερωμένο στο Bollywood 

Mall of Emirates Χιονοδρομικό κέντρο στο Ντουμπάι 

Dubai Opera Κορυφαίο καλλιτεχνικό κέντρο της Μέσης Ανατολής 

IMG World of adventure 

Θεματικό πάρκο σε 5 θεματικές ζώνες με θέμα τους ήρωες της Marvel 
& Cartoon Network 

Κολύμπι με δελφίνια Κολυμπήστε με δελφίνια ή παρακολουθήστε ένα μοναδικό σόου 

Το Λούβρο του Αμπού 
Ντάμπι 

55 λευκά κτίρια περιτριγυρισμένα από νερό τα οποία φιλοξενούν 600 
έργα τέχνης 

Dubai Aquarium 

Με πάνω από 33,000 υδρόβια πλάσματα, σας υπόσχεται μια εμπειρία 
αξέχαστη 

Dubai Frame Μια γιγάντια κορνίζα που πλαισιώνει τις 2 αντίθετες όψεις της πόλης. 

Dubai Sky Dive Ελεύθερη πτώση με ταχύτητα πάνω από 120 μίλια την ώρα.  

Gyrocopter Flight 

Διθέσιο αεροσκάφος το οποίο κάνει πτήση στα 1500 πόδια. Δώρο το 
βίντεο της εμπειρίας. 

Βόλτα με ελικόπτερο 

Πανοραμική θέα του Ντουμπάι καθώς και τις παραλίες και την μαρίνα 
της πόλης. 

Πτήση με αερόστατο Πρωινή πτήση πάνω από την έρημο & παρακολούθηση Falcon Show με 

https://www.laperle.com/en
https://tickets.atthetop.ae/atthetop/en-us
https://www.dubaimiraclegarden.com/
https://www.legoland.com/dubai/
https://www.bollywoodparksdubai.com/en
https://www.skidxb.com/
https://www.dubaiopera.com/
https://www.imgworlds.com/language/en/
https://www.imgworlds.com/language/en/
https://www.louvreabudhabi.ae/
https://www.louvreabudhabi.ae/
https://www.thedubaiaquarium.com/tickets/?gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd4Hr73z19NRtUaZHPg7EmmY_rCGH3sYbbfhazVwS7uQHnYJP2BGVHxoC8BAQAvD_BwE
https://www.dubaiframe.ae/en
https://www.skydivedubai.ae/
https://www.skydivedubai.ae/en/gyrocopter/requirements#:~:text=Take%20a%20private%20flight%20over,one%20of%20our%20trusted%20pilots.
https://www.helipass.com/en/touristic-helicopter-flights/1/panoramic-flights-dubai-panoramique-2.html?adgroupid=117770437438&campaignid=12139668471&network=g&device=c&keyword=%2Bdubai%20%2Bhelicopter&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd_gxZZwNTMqqghqp1xPue-XCMBR8_qXStHZaqvpI-XfwDY1tY6lgaxoCyaMQAvD_BwE
https://www.ballooning.ae/


στην έρημο πρωινό 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ IMG WORLD OF ADVENTURES  
Ένα νέο θεματικό πάρκο άνοιξε τις πύλες του στο Ντουμπάι! Το πολυτελές απόκτημα του Εμιράτου                                 

είναι εμπνευσμένο από το Ταζ Μαχάλ και αναμένεται να προσελκύσει 20 εκατομμύρια επισκέπτες  μέχρι το 

2020.Το θεματικό πάρκο έχει χαρακτηριστεί μοναδικό στο είδος του και φιλοδοξεί να αναδείξει  το Ντουμπάι 

σε διεθνή δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Το πάρκο θα είναι ένας χώρος απόλυτης ψυχαγωγίας, που θα 

διαθέτει τρία θεματικά πάρκα. Το Motiongate Dubai είναι το τμήμα του θεματικού  πάρκου που θα προβάλει 

ταινίες όπως «Μαδαγασκάρη», «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας»,  «Kung Fu Panda» και « Shrek». Το 

Bollywood Park Dubai είναι το πρώτο θεματικό πάρκο σε όλο τον κόσμο για το Bollywood. Τέλος, το Legoland 

Dubai τμήμα του θεματικού πάρκου θα είναι το πρώτο  στην Μέση Ανατολή και το έβδομο στον κόσμο. 

 ΘΕΜΑΤΙΝΟ & ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ LEGOLAND 

O απόλυτος προορισμός της Μέσης Ανατολής για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 2 έως 12 ετών!  

Κατά την παραμονή τους σε αυτό, όλα τα μέλη της οικογένειας θα μπορούν να παίρνουν μέρος σε θεματικές 

περιπέτειες με lego μέσα από διαδραστικές περιηγήσεις, νεροτσουλήθρες, μοντελισμό και κατασκευή 

εμπειριών. Το πάρκο αυτό μαζί με το ομώνυμο θαλάσσιο πάρκο, θα βρίσκονται ανάμεσα στο Ντουμπάι και το 

Άμπου Ντάμπι και θα διαθέτουν 60 διαδραστικές περιηγήσεις και νεροτσουλήθες καθώς και 15.000 

κατασκευές από 60 εκατ. κομμάτια lego.  
 

ΟΠΕΡΑ DUBAI OPERA 

Το Ντουμπάι απέκτησε την πρώτη του όπερα ακριβώς δίπλα στο πιο ψηλό ουρανοξύστη του κόσμου, τον Μπουρζ 

Xαλίφα. Οι πόρτες, σ’ αυτό το κτίριο που μοιάζει σαν το παραδοσιακό ξύλινο σκάφος που χρησιμοποιείται στον 

Περσικό Κόλπο αλλά και στον  Ινδικό Ωκεανό, άνοιξαν στις 30 Αυγούστου 2016 .Η όπερα έχει 2.000 θέσεις και η 

κατασκευή της ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013. Όλα τα καθίσματα απέχουν μόλις 35 μέτρα από τη σκηνή, άρα 

έχεις  καθαρή θέα του τι γίνεται πάνω στη σκηνή και ακούς περίφημα. Είναι το πρώτο πολιτιστικό κτίριο του 

Ντουμπάι που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε λογής performance, χορού, όπερας και θεάτρου. Η πρεμιέρα έγινε με 

τον «Κουρέα της Σεβίλης» από το Λυρικό Θέατρο Giuseppe Verdi της Τεργέστης.  

 

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ AQUAVENTURE  

Αξίζει να αφιερώσετε μια από τις μέρες σας στο θαλάσσιο αυτό πάρκο, ένα από τα  καλύτερα του κόσμου! Είναι 

πραγματικά εξαιρετικό! Το λατρεύουν μικροί και μεγάλοι! Θα βρείτε συναρπαστικές νεροτσουλήθρες μέσα σε 

ένα τροπικό περιβάλλον, στο Dolphin Bay θα ζήσετε  τη μοναδική εμπειρία να παίξετε και να κολυμπήσετε με 

δελφίνια, στα Lost Chambers θα  βρεθείτε στη Χαμένη Ατλαντίδα μέσα σε ένα τεράστιο ενυδρείο που φιλοξενεί 

65.000 θαλάσσια  πλάσματα και στο Dive Center θα εκπαιδευτείτε στις καταδύσεις σε ναυάγια πλοίων και 

τεχνητούς υφάλους και θα γνωρίσετε από κοντά το σαγηνευτικό υποθαλάσσιο κόσμο και τα πλάσματά του. 

Δοκιμάστε όσα περισσότερα θεάματα μπορείτε, και είμαστε σίγουροι ότι θα σας μείνουν αξέχαστα!  

 

https://www.ballooning.ae/


 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
Φεβρουάριος – Μάιος 2022 

Καθαρά Δευτέρα & 25η Μαρτίου ( εκτός Πάσχα ) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
 
1. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι υπολογισμένες σε οικονομικό ναύλο. Για οποιονδήποτε άλλο ναύλο 

υπάρχει επιβάρυνση.  

2. Βίζα: Στο Ντουμπάι, εάν το διαβατήριο σας είναι ελληνικό, δεν χρειάζεται η έκδοση βίζας.    

3. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων να συμβουλεύονται την πρεσβεία τους εάν χρειάζονται βίζα και να μας αποστέλλουν  
φωτοτυπία του διαβατηρίου τους. 
Δυνατότητα έκδοσης βίζας από το γραφείο μας  (συμβουλευτείτε μας για τα δικαιολογητικά, χρόνος έκδοσης και κόστος) 

4. Τα ελληνικά διαβατήρια πρέπει να είναι νέου τύπου και να ισχύουν τουλάχιστον για 6 μήνες από την ημερομηνία  

αναχώρησής, για την είσοδο στην χώρα.      

5. Στα ξενοδοχεία του Ντουμπάι ζητούν για ποτά και τηλεφωνήματα πιστωτική κάρτα ή κάποιο χρηματικό ποσό σαν 

εγγύηση η οποία επιστρέφεται με την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο. Σε περίπτωση πληρότητας των αναφερθέντων 

ξενοδοχείων, ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας/εφάμιλλα θα δοθούν.     

6. Φιλοδωρήματα: 20€ κάτ'άτομο καταβάλλονται με την εξόφλησή σας στο γραφείο μας και αφορούν αντιπροσώπους 

μας , ξενοδοχεία και εστιατόρια στο γραφείο μας. 

7. Κρατήσεις θέσεων : κατόπιν διαθεσιμότητας, με προκαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό Αραβικές χώρες: 400€ 
Η εξόφληση γίνεται 10 μέρες πριν την αναχώρηση με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στις παρακάτω 
συνεργαζόμενες τράπεζες: ALPHA BANK 120 0023 2000 2101, ΕΘΝΙΚΗ 104 47134940,  
EUROBANK  00260003010200153644      

08. Όλες οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες με τους σημερινούς ισχύοντες αεροπορικούς ναύλους, καθώς και την  

ισοτιμία Ευρώ/ξένων  νομισμάτων. Σε περίπτωση αύξησης των ανωτέρω θα επηρεαστούν οι τιμές.   

09. Παραλαβή Εντύπων: Τρεις μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού σας, θα σας παραδώσουμε τα έντυπα σας με τις 

τελικές ώρες πτήσεων και τα τελικά ονόματα των ξενοδοχείων. Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την παραλαβή τους. 

10. Αποσκευές: Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας το γραφείο δεν 
φέρει καμία ευθύνη. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ      

1. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού και καλό θα είναι να μην επιλέγεται από 
τρεις ενήλικες.    

2. Τα αεροπορικά εισιτήρια κατόπιν έκδοσης δεν ακυρώνονται ανεξαρτήτου ημερομηνίας ακύρωσης του ταξιδιού. 
 Τα ονόματα και οι ημερομηνίες δεν αλλάζουν.    

3. Όλες οι τιμές για τα δωμάτια των ξενοδοχείων  του τιμοκαταλόγου είναι για την κατηγορία standard.   

4. Για δωμάτια με θέα θάλασσα ή ανώτερης κατηγορίας, υπάρχει επιβάρυνση. Επιβεβαιώστε με τους ταξιδιωτικούς μας 
συμβούλους τις τιμές και ενημερωθείτε για τυχόν επιβαρύνσεις.  

www.pyramistravel.gr 
 
 

 

Ειδική τηλεφωνική γραμμή 
ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
ΤΗΛ. 210 32 20 669 ΦΑΞ. 210 32 32 527 

email: info@pyramistravel.gr 
MHTE: 02 06 E 60000 534400 

 

http://www.pyramistravel.gr/


 

 
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
Φεβρουάριος – Μάιος 2022 

Καθαρά Δευτέρα & 25η Μαρτίου ( εκτός Πάσχα ) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
 

 
 
 
 

    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Το γραφείο μας ακολουθεί όλες τις απαραίτητες προυποθέσεις και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
έναντι του covid19. 

 

• Για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό θα  πρέπει να διαθέτετε: 
- Διαβατήριο νέου τύπου  που να έχει εκδοθεί την τελευταία πενταετία και να είναι σε  εξάμηνη ισχύ από την 
ημερομηνία έναρξης ταξιδιού σας 
Όσοι είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να συμβουλεύονται την πρεσβεία της χώρας του προορισμού 
τους  προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται βίζα προ της αναχώρησης τους, την οποία αναλαμβάνουν οι 
ίδιοι την έκδοση της. 
 

• Συνοπτικά, οι απαραίτητες οδηγίες/διαδικασίες προκειμένου να ταξιδέψετε στο Ντουμπάι,  
βάση των σημερινών (7/1/22) ισχύοντων κανονισμών, είναι οι παρακάτω:  
 
- Πριν την αναχώρηση,  οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ που να έχει 

πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα από 72 ώρες (3 ημέρες) πριν το ταξίδι. 
-   Απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) για τις πτήσεις εξωτερικού - 

που αναχωρούν από τα Ελληνικά αεροδρόμια.  
- Κατά την επιστροφή, οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού 

ελέγχου (PCR) για τον Covid-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο στην αγγλική γλώσσα, το 
οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία διαβατηρίου ή ταυτότητάς τους.  
 
Για περισσότερες και τρέχουσες πληροφορίες / ανακοινώσεις με τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις 
του κάθε τόπου (προορισμού), ή για τυχόν υποχρεώσεις περιορισμού κατ’ οίκον, παρακαλούμε 
όπως ενημερώνεστε αποκλειστικά από τους επίσημους φορείς 

 
 https://travel.gov.gr/#/  και την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (ΥΠΑ). 
https://www.emirates.com/gr/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/ 
 

https://travel.gov.gr/#/
https://www.emirates.com/gr/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/

