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ΝΤΟΥΜΠΑΙ -ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημ. Αναχ. Ξενοδοχεία TURK-

ISH
EMIR-
ATES

Διαφορά
Μονόκλινου

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΙΜΗ *

Φόροι
αεροδρο

μίου

DUBAI - ABU 
DHABI 5 
ΗΜΕΡΕΣ 
Ξενάγηση Πόλης με 
κρουαζιέρα dhow & 
Τζουμέιρα - Burj Khalifa 
124th Floor & Dubai 
Aquarium / Σαφάρι 4χ4 
στην έρημο με BBQ δείπνο 
σε τέντες Βεδουίνων - 
Ολοήμερη ξενάγηση στο 
Αμπου Ντάμπι

5
Κάθε Πέμπτη 
& Παρασκευή 
23/02, 24/02

3* Urban Al Khoory or 
Al Khoory Executive or 
similar

650 € 765 € 210 € 380 €

420 €

4* Al Khoory Atrium or 
Marriott Courtyard or 
similar

710 € 830 € 260 € 460 €

5* Radisson Blu Hotel or 
Steigenberger Business 
Bay or similar

865  € 980 € 350 € 570 €

AMAZING 
DUBAI 6 
ΗΜΕΡΕΣ
Ξενάγηση Πόλης με 
κρουαζιέρα dhow & 
Τζουμέιρα - Burj Khalifa 
124th - 125th /Σαφάρι 4χ4 
στην έρημο με BBQ δείπνο 
σε τέντες Βεδουίνων - 
Ολοήμερη ξενάγηση στο 
Αμπου Ντάμπι - Χαμένη 
Ατλαντίδα & Ενυδρείο

6
Κάθε Πέμπτη & 
Παρασκευή & 
23/02, 24/02

3* Urban Al Khoory or 
Al Khoory Executive or 
similar

895 € 1065 € 252 € 540 €

4* Al Khoory Atrium or 
Marriott Courtyard or 
similar

995 € 1130 € 312 € 615 €

5* Radisson Blu Hotel or 
Steigenberger Business 
Bay or similar

1205 € 1325 € 420 € 750 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ (CHECK OUT) ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ. TO ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΝ ΒΡΑΔΙΑ : ΣΕ 3* 10 AED ( περ. 3€ ), ΣΕ 4* 15 ΑΕD ( περ.4€ ), ΣΕ 5* 20 AED (περ.5€)

* H παιδική τιμή αφορά παιδιά ηλικίας από 3 - 11 ετών. Στο 5νθήμερο & 6ήμερο πρόγραμμα, επιπλέον έκπτωση στην παιδική τιμή -50€ με την Emirates

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημ. Αναχ. Ξενοδοχεία

WIZZ 
AIR 

(τελικές 
τιμές με 
φόρους)

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΙΜΗ *
(τελικές 
τιμές με 
φόρους)

EMIR-
ATES

Διαφορά 
Μονόκλινου

ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΙΜΗ *

Φόροι
αεροδρο

μίου
Emir-
ates

1000 & 1 
ΝΥΧΤΕΣ 
Ξενάγηση Πόλης με 
κρουαζιέρα dhow  & 
Τζουμέιρα  Burj Khalifa 
124th Floor & Dubai 
Aquarium  / Σαφάρι 
4χ4 στην έρημο με 
BBQ δείπνο σε τέντες 
Βεδουίνων /Αμπου 
Ντάμπι -Είσοδος στο Fer-
rari World & Yas Island 
Park / Διαμονή σε τέντες 
στην έρημο

7

Κάθε Πέμπτη 
& Παρασκευή 

& 23/02, 
24/02

3* Urban Al Khoory or 
Al Khoory Executive 
or similar

1555 € 895 € 1270 € 255 € 760 €

420 €

4* Al Khoory Atrium 
or Marriott Courtyard 
or similar

1655 € 1015 € 1370 € 350 € 890 €

5* Radisson Blu Hotel 
or Steigenberger 
Business Bay or 
similar

1795 € 1085 € 1515 € 450 € 960 €
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ΟΜΑΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημ. Αναχ. Ξενοδοχεία TURKISH 
AIRLINES

Διαφορά
Μονόκλινου

Φόροι
αεροδρο

μίου

ΟΜΑΝ 5 ημέρες 
Ξενάγηση πόλης Μάσκατ / 
Κάστρα ερήμου, Νιτζουα με 
γεύμα 

5 ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 
& 26/10

4* 1050 € 360 €

580 €

5* DLX 1180 € 410 €

ΟΜΑΝ 8 ημέρες
Ξενάγηση πόλης Μάσκατ / Wadi 
Shap - Wadi Tiwi - Sur- Wahiba 
Sands - Wadi Bani Khalid - Al 
Hamra - Jabal Shams - Nizwa

8 ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 
& 26/10

4* 1870 € 630 €

5* DLX 2145 € 720 €

EMIRATES
Αθήνα - Ντουμπάι  ΕΚ210    18:05  -  23:35 
Ντουμπάι - Αθήνα  EK209   10:50  -  15:00 
 

Αθήνα - Κων/πολη  ΤΚ 1844 22:00 - 23:30 
Κων/πολη - Μάσκατ  ΤΚ860 01:05 - 06:55 
Μάσκατ - Κων/πολη  TK775 02:10 - 06:55 
Κων/πολη - Αθήνα  ΤΚ1843 08:35 - 09:00 

TURKISH
Αθήνα - Κων/πολη   ΤΚ1850 15:40  -  19:15
Κων/πολη - Ντουμπάι ΤΚ758  21:05  -  02:25
Ντουμπάι - Κων/πολη  ΤΚ761  02:05  -  05:45
Κων/πολη - Αθήνα   ΤΚ1845   07:40  -  09:05

WIZZAIR 
Αθήνα - Αμπου Ντάμπι  5W7008 14:05  -  19:55
Αμπου Ντάμπι - Αθήνα   5W7007 13:25  -  17:45
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Burj Khalifa
To υψηλότερο κτίριο του κόσμου με ύψος 827 μέτρα και 160 ορόφους, γνωστό και ως Μπουρτζ 
Ντουμπάι. Ο πύργος σχεδιάστηκε από την εταιρεία Skidmore, Owings and Merrill, η οποία έχει 
σχεδιάσει πολύ γνωστούς ουρανοξύστες όπως τον Γουίλις Τάουερ (πρώην Σίαρς Τάουερ) στο Σικάγο 
και το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 1 (1 World Trade Center), που πήρε τη θέση των Δίδυμων 
Πύργων στην Νέα Υόρκη. Διαθέτει 160 ορόφους, όπου οι πιο πολλοί προορίζονται για γραφεία και 
διαμερίσματα. Ο ουρανοξύστης, ύψους 827 μέτρων, είναι ορατός από απόσταση 100 χιλιομέτρων 
υπό καλές καιρικές συνθήκες. Έχει συνολικά 24.348 παράθυρα και το σύστημα καθαρισμού του 
κόστισε 8 εκ. δολάρια.  Αξιοσημείωτο είναι ότι ο υψηλότερος όροφος έχει διαφορά θερμοκρασίας 
από τον πρώτο 6-7 βαθμούς Κελσίου. Στο εξωτερικό χώρο του Μπουρτζ Χαλίφα υπάρχει ένα τεράστιο 
σιντριβάνι, που περιλαμβάνει 6.600 φώτα και 50 προβολείς, έχει μήκος 275 μέτρα και εκτοξεύει νερό 
σε ύψος 150 μέτρων.

Κήπος των θαυμάτων
Το Dubai Miracle Garden  αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό κήπο λουλουδιών στον κόσμο με πάνω από 
50 εκατομμύρια λουλούδια και 250 εκατομμύρια φυτά.
Λειτουργεί από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο και παραμένει κλειστό από Μάιο έως Σεπτέμβριο 
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών
Η συντήρηση του κήπου συντελείται με επαναχρησιμοποιήση λυμάτων μέσω άρδευσης με μια μέση 
ποσότητα 757.000 λίτρα νερού ανά ημέρα.

Legoland Dubai
Το 7ο θεματικό πάρκο της Lego και το 1ο στη Μέση Ανατολή, αποτελείται από 6 θεματικούς χώρους. 
Ιδανικός προορισμός για οικογένειες και παιδιά από 2 ετών, το πάρκο προσφέρει μια πληθώρα από 
δραστηριότητες και εκθέσεις. Πολλά από τα εκθέμετα απεικονίζουν διάσημα μνημεία και τοπία από 
όλον τον κόσμο.

Bollywood Park
Aν είστε λάτρης του Ινδικού κινηματογράφου, τότε το συγκεκριμένο πάρκο θα σας καταπλήξει. Το 
πρώτο πάρκο του είδους του στον κόσμο, αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες, επηρεασμένες από 
τις μεγαλύτερες ταινίες του Ινδικού κινηματογράφου.

Mall of Emirates
Το πολυεπίπεδο εμπορικό κέντρο διαθέτει επί του παρόντος περισσότερα από 630 καταστήματα 
λιανικής και  πάνω από 100 εστιατόρια και καφέ. Φιλοξενεί επίσης το πρώτο εσωτερικό 
χιονοδρομικό κέντρο της Μέσης Ανατολής χωρητικότητας 500 ατόμων και το Κέντρο Τεχνών του 
Ντουμπάι και το Magic planet, ένα από τα μεγαλύτερα  κέντρα  διασκέδασης στο Ντουμπάι.

Dubai Opera
 H πρώτη όπερα που αποκτά το Ντουμπάι φέρει την υπογραφή του αρχιτέκτονα Γιάνους Ροστόκ 
και θεωρείται αριστούργημα του σύγχρονου ντιζάιν, ενώ το σχήμα της παραπέμπει σε ξύλινο 
Παραδοσιακό καραβάκι της περιοχής του Περσικού Κόλπου. Είναι χτισμένη δίπλα στον ψηλότερο 
ουρανοξύστη του κόσμου, τον Μπουρζ Καλίφα. Η κεντρική αίθουσα χωράει 2.000 άτομα, ενώ 
προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών μετατροπών από θέατρο σε αίθουσα συναυλιών και σε χώρο 
εκδηλώσεων.     
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

* Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι υπολογισμένες σε  εισιτήρια ειδικού οικονομικού ναύλου. Σε περίπτωση 
εξαντλήσεως  υπάρχει ανάλογη επιβάρυνση πληρωτέα από τον πελάτη. 
*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι υπολογισμένες για ελάχιστη συμμετοχή 
10 ατόμων. Στην περίπτωση μικρότερης συμμετοχής  η εκδρομή ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ !!!. Πραγματοποιείται με την 
ανάλογη επιβάρυνση που επιβαρύνει τον ταξιδιώτη &  με Αγγλόφωνο ξεναγό.
 
*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων και τα φιλοδωρήματα. Οι φόροι 
αεροδρομίων και τα τέλη προσαύξησης καυσίμων μπορεί να αλλάξουν από τις αεροπορικές εταιρείες ανα 
πάσα στιγμή.Αν θα υπάρξουν αλλαγές θα επιβαρύνουν τους πελάτες. Παρακαλούμε επιβεβαιώνετε την τελική 
τιμή με την εξόφληση του πακέτου.
* Σε περίπτωση εξαντλήσεως των  ήδη  κρατημένων αεροπορικών θέσεων ανα εταιρεία θα υπάρχει ανάλογη 
επιβάρυνση πληρωτέα από τον πελάτη. 
*Στο Σαφάρι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε παιδιά κάτω των 6 ετών, εγκύους και ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 
ετών.
*Ολες οι τιμές είναι υπολογισμένες σε standard δωμάτια ξενοδοχείων. Για διαμονή σε ανώτερη κατηγορία 
δωματίων υπάρχειη ανάλογη επιβάρυνση.
*Το τρίκλινο δωμάτιο είναι δίκλινο με προσθήκη τρίτου κρεβατιού και καλό είναι να μην επιλέγεται από τρεις 
ενήλικες. 
* Στα ξενοδοχεία το check-in πραγματοποιείται μεταξύ 14.00 - 15.00 και το check-out στις 12.00 ως οι διεθνείς 
τουριστικοί κανονισμοί. 

*Οι τιμές είναι βασισμένες σε σημερινές ισοτιμίες ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ και σημερινούς ναύλους αεροπορικών 
εταιριών. Σε περίπτωση αύξησης οι αυξήσεις θα βαρύνουν τον ταξιδιώτη.

* Με αφορμή τις καθημερινές διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά και την πρόσφατη ραγδαία 
πτώση του Ευρώ έναντι του δολαρίου,  σας ενημερώνουμε ότι οι τιμοκατάλογοί μας είναι ενδεικτικοί και η 
τελική τιμή θα οριστικοποιείται τη στιγμή της ζήτησης. Ακόμη και σε περιπτώσεις που έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
κράτηση ενδέχεται να υπάρξει αναπροσαρμογή της τιμής εφόσον δεν έχει αποπληρωθεί το εξαρχής 
συμφωνηθέν ποσό.
*Με την υπογραφή του συμφωνητικού αποδέχεσθε αυτομάτως ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις 
αναγραφόμενες σημαντικέςσημειώσεις και έχετε ενημερωθεί για τυχόν απορίες σας από τους πωλητές του 
Boutros Tours.
* Για όλους τους συμμετέχοντες στις εκδρομές/ πακέτα εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος Ελληνικού 
διαβατηρίου νέου τύπου που έχουν εκδοθεί μετά το 2006 στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και όχι 
νομαρχίες και να έχουν 6μηνη ισχύ από την λήξη τους
*Τα  Ελληνικά  διαβατήρια  δεν  χρειάζονται  Βίζα  για  το Ντουμπάι. Πρέπει  να  είναι  νέου  τύπου  και αν  
έχουν  εξάμηνη  ισχύ  πριν  την  ημερομηνία  του  ταξιδιού . Οι κάτοχοι  μη  Ελληνικών διαβατηρίων πρέπει  να  
συμβουλεύονται  τις  πρεσβείες  τους  για  το  αν  χρειάζονται  Βίζα  για  την  είσοδό  τους  στο  Ντουμπάι.
* H Βίζα του Ομάν εκδίδεται και πληρώνεται επιτόπου με την άφιξη.
* Ζητάτε πάντα τα εποχιακά ένθετα προγράμματα για να έχετε πλήρη εικόνα της εκάστοτε εκδρομής και πως 
αυτή πραγματοποιείται ανά εποχή. Μην βασίζεστε στα προγράμματα της μπροσούρας και της ιστοσελίδας 
γιατί αυτά είναι ενδεικτικά. Όπως καταλαβαίνετε ούτε η μπροσούρα είναι δυνατόν να εκδίδεται συνέχεια, ούτε οι 
αλλαγές στην ιστοσελίδα μπορούν να γίνονται συνεχώς.
* Κρατήσεις θέσεων κατόπιν διαθεσιμότητας με προκαταβολή 300.00€ και πλέον το άτομο, ανάλογα με την 
διάρκεια του προγράμματος.
* Τα αεροπορικά εισιτήρια μετά την έκδοση τους δεν ακυρώνονται ανεξαρτήτου ημερομηνίας ακύρωσης του 
ταξιδιού. Τα ονόματα και οι ημερομηνίες δεν αλλάζουν. 
*Με την εξόφλησή σας είναι υποχρεωτική η υπογραφή της σύμβασης και από τα 2 μέρη (ΒΟUTROS TOURS και 
πελάτη/ ταξιδώτη). Nόμος  393 του 76 και Π.Δ 339 του 96. 

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                            
Ακύρωση συμμετοχής από την κράτηση της εκδρομής & μέχρι 40 ημέρες πριν την αναχώρησή της εκδρομής 
και εφόσον δεν έχουν εκδοθεί αεροπορικά εισιτήρια*** επιστροφής της προκαταβολής στο ακέραιο πλην 
100,00€ ανά άτομο για λειτουργικά έξοδα.  
Ακύρωση από 39-20 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά το 35% της αξίας της εκδρομής                                                                                                                                         
Ακύρωση από 19-15 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά το 50% της αξίας της εκδρομής
Ακύρωση από 14-01 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά το 100% της αξίας της εκδρομής
Non Νο show: Aκυρωτικά στο σύνολο της αξίας της εκδρομής
*** Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τα εισιτήρια η αξία του εισιτηρίου δεν μπορεί να επιστραφεί ( non refundable) Για 
Για την προστασία σας από τα ακυρωτικά που θα σας υποβληθούν σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού για λόγους 
υγείας, σας προτείνουμε να κάνετε την ειδική ασφάλεια έναντι ακυρωτικών η οποία κοστίζει περίπου στο 10% της αξίας της 
εκδρομή σας και σας εγγυάται την επιστροφή των χρημάτων σας από την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση ασθενείας 
δική σας ή πρώτου βαθμού συγγενείας σας άτομο. Η ασφάλεια γίνεται και υπογράφεται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα με την 
κράτηση/ προκαταβολή της εκδομής.


