


ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ

Ενήλικες: 40 ΕUR
Παιδί: 35 EUR
(5-11 ετών)

Ξεκινήστε ένα αξέχαστο ταξίδι από μέρα σε βράδυ στην έρημο του Ντουμπάι. Ζήστε τη συγκίνηση της οδήγησης μέσα
από κόκκινους αμμόλοφους και νιώστε τη φιλοξενία στην έρημο των Βεδουίνων, όπου μπορείτε να συμμετάσχετε σε
διαδραστικές πολιτιστικές δραστηριότητες και να απολαύσετε ένα νόστιμο μπουφέ μπάρμπεκιου.

Οδηγήστε έξω από την πολυσύχναστη πόλη και στην ήσυχη έρημο με ένα 4x4. Όταν φτάσετε, απολαύστε μια
χαλαρωτική στάση ξεκούρασης και κάντε μια προαιρετική βόλτα με καμηλα
Στη συνέχεια, καθίστε αναπαυτικά και κρατηθείτε για μια βόλτα στους εντυπωσιακούς κόκκινους αμμόλοφους της ερήμο.
Για μια επιπλέον δόση αδρεναλίνης, πάρτε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το sandboarding.

Συνεχίστε στην κατασκήνωση και σας καλωσορίζουμε με αραβικό καφέ, γλυκά και ραντεβού. Πείτε γεια στις καμήλες του
καταυλισμού και, αν θέλετε, κάντε μια βόλτα με καμήλα 10 λεπτών στην άμμο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην κατασκήνωση, μπορείτε να καπνίζετε ναργιλέ, να κάνετε ζωγραφική με χέννα
και να συναντήσετε τον ειδικό στα γεράκια και το πιστό του πουλί.

Το μπάρμπεκιου σε μπουφέ ξεκινά με το ηλιοβασίλεμα. Όσο τρώτε, διασκεδάστε με παραδοσιακούς χορούς που
παίζονται στην κεντρική σκηνή. Ολοκληρώστε το δείπνο σας με υψηλές νότες με μια γεύση από διάφορα τοπικά
επιδόρπια.

Ως τελευταία απόλαυση, η κατασκήνωση θα σκοτεινιάσει, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε τη γαλήνια



ατμόσφαιρα μιας νύχτας της ερήμου πριν επιστρέψετε στο κατάλυμά σας στο Ντουμπάι.



ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ

Παραλαβή από τα ξενοδοχεία του Ντουμπάι μεταξύ 14:30 και 16:30.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μεταξύ 9:00 και 10:00 την επόμενη μέρα.

Ενήλικες: 270 ΕUR
Παιδί: 215 EUR
(5-11 ετών)

Περάστε τη νύχτα στην καρδιά της ερήμου του Ντουμπάι σε αυτό το ολονύκτιο σαφάρι στην έρημο. Αυτό το
καθηλωτικό σαφάρι κατασκήνωσης μετράει όλα τα κουτιά και σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο για να ζήσετε το
Ντουμπάι όπως ήταν πριν γεννηθεί η πόλη, στην έρημο και κάτω από τα αστέρια.
Ξεκινήστε την περιπέτειά σας εξερευνώντας το καταφύγιο διατήρησης της ερήμου του Ντουμπάι σε μια
οδήγηση άγριας ζωής στα vintage Land Rovers του 1950 και εντοπίστε την άγρια   ζωή όπως ο
αραβικός όρυγας και οι γαζέλες. Στην πορεία, ο Οδηγός Διατήρησής σας θα μοιραστεί πληροφορίες για την
έρημο και όλους τους κατοίκους της.
Παρακολουθήστε ένα διασκεδαστικό σόου με γεράκι και δείτε πώς αυτά τα ευκίνητα πουλιά πετούν για δέλεαρ.
Απολαύστε την εκπληκτική θέα του αραβικού ήλιου που δύει πάνω από τους χρυσούς αμμόλοφους, ενώ ο
επαγγελματίας γεράκι παρουσιάζει το υπέροχο γεράκι για να υψωθεί στους ουρανούς. Μάθετε για την
πολιτιστική σημασία του γερακιού στο Ντουμπάι και αποκτήστε εξαιρετικές ευκαιρίες φωτογραφίας σε αυτό το
μαγικό σκηνικό της ερήμου.
Φτάστε σε ένα αυθεντικό στρατόπεδο Βεδουίνων για να απολαύσετε μια αξέχαστη βραδιά με πολιτιστικές
δραστηριότητες όπως διαδηλώσεις παρασκευής αραβικού καφέ και ψωμιού, βόλτες με καμήλες, ζωγραφική με
χέννα, παραδοσιακό χορό Yola και αραβικό τύμπανο. Μετά το δείπνο 4 πιάτων, καθίστε αναπαυτικά και



χαλαρώστε στα παραδοσιακά Majilis ή γύρω από τη φωτιά κάτω από τον έναστρο ουρανό με ναργιλέ
κορυφαίας ποιότητας και την παρέα των συνταξιδιωτών. Αποσυρθείτε στο δωμάτιό σας, μια παραδοσιακή
αραβική πέτρινη κατοικία με κλινοσκεπάσματα. Ξυπνήστε στην ηρεμία της φρέσκιας ερήμου το πρωί για ένα
γκουρμέ πρωιν



BURJ KHALIFA

Καλώς ήρθατε στο Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο και ένα παγκόσμιο σύμβολο. Πραγματικά
ένα κατόρθωμα της μηχανικής, το κτίριο αντιπροσωπεύει την εννοιολογική καρδιά και την ψυχή της πόλης του
Ντουμπάι.

Με ύψος 828 μέτρα, αυτή η υπέροχη κατασκευή βρίσκεται δίπλα στο The Dubai Mall και έχει
προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο από τότε που άνοιξε το 2010. Η απαράμιλλη θέα του Burj
Khalifa μπορεί να ληφθεί από όχι ένα αλλά δύο καταστρώματα παρατήρησης – το διώροφο At The Top
στον 124ο και τον 125ο όροφο, καθώς και το υψηλότερο κατάστρωμα παρατήρησης στον κόσμο Burj
Khalifa Sky στον 148ο όροφο.

BURJ KHALIFA
124/125 οροφος

Ενηλικες 40 EUR
Παιδια (4-12) 30 EUR

BURJ KHALIFA SKY
148/125/124

οροφος

Ενηλικες & Παιδια
99 EUR



LA PERLE BY FRANCO DRAGONE

To La Perle είναι το πρώτο μόνιμο
show της περιοχής, που βρίσκεται
στην καρδιά του Ντουμπάι που
δημιουργήθηκε από τον Franco
Dragone. Το La Perle διαθέτει έναν
συναρπαστικό συνδυασμό καθηλωτικών
καλλιτεχνικών παραστάσεων, φαντασίας
και τεχνολογίας. Είναι επηρεασμένο
από την πλούσια κουλτούρα του
Ντουμπάι, το ζωντανό παρόν και το
φιλόδοξο μέλλον του Ντουμπάι, το
οποίο ζωντανεύει με εντυπωσιακά
ακροβατικά και ειδικά εφέ που θα
αφήσουν τους θεατές άφωνους. Νιώστε
ενσωματωμένοι με τους καλλιτέχνες
καθώς τα καθίσματα 270 μοιρών
παρέχουν μια διαφορετική προοπτική
της δράσης που εκτυλίσσεται στο
aqua theatre.

Τιμες:
Οι τιμες ποικιλλλουν αναλογα με την

ημερομηνια και ωρα των



παραστασεων.Ξεκινουν απο 70 ευρω.



HELICOPTER

Iconic Tour (12 minutes)
155 ΕUR ανα ατομο
Burj Al Arab - The Palm Jumeirah - Jumeirah- Burj Khalifa – Godolphin -Business Bay - Dubai
Canal

The Palm Tour (17 minutes)
205 ΕUR ανα ατομο
The Palm Jumeirah - Burj Al Arab - World Islands - Burj Khalifa - Jumeirah
- Port Rashid

The Vision Tour (22 minutes)
255 ΕUR ανα ατομο
Burj Al Arab - The World Islands - The Palm Jumeirah - Atlantis Hotel - Burj Khalifa - The
Dubai Canal - Dubai Creek - The Wind Towers - Dubai Creek Golf Course - Jumeirah -
Παραδοσιακες περιοχες του παλιου Dubai



SEAWINGS

SEAWINGS SIGNATURE TOUR (45 minutes)
470 ΕUR ανα ατομο
Mina Rashid (Dubai) – Burj Khalifa – Burj Al Arab – The Palm Jumeirah – The World
Islands - Mina Rashid (Dubai)

SEAWINGS SNAPSHOT TOUR (20 minutes)
250 ΕUR ανα ατομο
Mina Rashid (Dubai) –Dubai Creek – Burj Khalifa – Burj Al Arab – The Palm Jumeirah –
Mina Rashid (Dubai)

SEAPLANE TOUR ΣΤΟ ABU DHABI & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ FERRARI WORLD (45 minutes)
470 ΕUR ανα ατομο
Mina Rashid (Dubai) - Burj Khalifa - The Palm Jumeirah - The World Islands - Abu Dhabi
Yas Marina Island. Περιλαμβανεται εισοδος στο Ferrari World / Warner Brothers.



HERO ODYSEA DUBAI BOAT TOURS

Αναχωρηση και επιστροφη
απο Dubai Marina
Harbour

Ωρες αναχωρησης:
09:00 / 11:00 / 14:00
Ωρες επιστροφης:
11:00 / 13:00 / 16:00

Διαρκεια: 90 λεπτα
Ανω των 6 ετων

Maximum 2 ανα ταχυπλοο

2 ατομα: 190 EUR

Dubai Signature Boat Tour
Οδηγήστε το δικό σας σκάφος, κατακτήστε τον Περσικό Κόλπο και εξερευνήστε την εμβληματική
ακτογραμμή του Ντουμπάι σε μια περιπέτεια με ξεναγό 90 λεπτών. Αυτή η περιήγηση με σκάφος
σχεδιάστηκε για τους τολμηρούς τύπους που προτιμούν να δουν με πιο συναρπαστικό τρόπο την
εμβληματική ακτογραμμή του Ντουμπάι. Προσεγγίστε ταχύτητες έως και 50 χλμ./ώρα σε αυτή τη
διασκεδαστική και ασφαλή περιπέτεια. Σταματήστε στη διαδρομή σε διάσημα ορόσημα όπως το
τεχνητό θαύμα του Palm Jumeirah, το πολυτελες ξενοδοχειο Atlantis Palm και το διάσημο
παγκοσμίως Burj Al Arab. Αυτή η ξενάγηση διάρκειας 90 λεπτών σας δίνει την ευκαιρία να
πάρετε τον έλεγχο της ταξιδιωτικής σας εμπειρίας και να οδηγήσετε το δικό σας σκάφος. Σταματήστε
στην πορεία και λάβετε μερικές τέλειες φωτογραφίες από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του Ντουμπάι.



HERO ODYSEA DUBAI BOAT TOURS

Aναχωρηση και επιστροφη
απο Dubai Marina
Harbour

Αναχωρηση αναλογα με το
ηλιοβασιλεμα

Διαρκεια: 90 λεπτα
Ανω των 6 ετων

Maximum 2 ανα
ταχυπλοο

2 ατομα: 190 ευρω

Dubai Sunset Boat Tour
Καθώς ο ήλιος δύει πάνω από τα σμαραγδένια νερά του Περσικού Κόλπου, ζήστε πώς είναι να
οδηγείτε το δικό σας σκάφος σε μια περιπέτεια 90 λεπτών με οδηγό. Ανακαλύψτε την εμβληματική
ακτογραμμή του Ντουμπάι και απολαύστε ευκαιρίες φωτογραφιών από το διάσημο ανθρωπογενές νησί
του κόσμου, το Palm Jumeirah, την εμβληματική Ατλαντίδα και το λαμπερό Burj Al Arab.
Φτάστε ταχύτητες έως και 50 χλμ./ώρα και απολαύστε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα πάνω από το

νερό πριν επιστρέψετε στη μαρίνα.



AQUAVENTURE

70 ευρω ανα ενηλικα / 60 ευρω ανα παιδι (υψους μικροτερο 1.2 m) / Παιδια εως 2 ετων δωρεαν

Κλειστα Τεταρτη & Κυριακη

WILD WADI

75 ευρω ανα ατομο / Παιδια εως 2 ετων δωρεαν . Κλειστα τη Δευτερα



AQUAVENTURE

LAGUNA WATERPARK
40 ευρω ανα ατομο / Παιδια εως 2 ετων δωρεαν . Κλειστα τη Δευτερα



DOLPHIN BAY

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ (βάθος στο γόνατο)

195 EUR ανά άτομο, τα παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
Κολύμπι με δελφίνια σε ρηχά νερά (15 λεπτά ενημέρωση και 30 λεπτά κολύμπι)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ & ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ (βάθος 3 μέτρα)

250 EUR ανά άτομο, οι επισκέπτες πρέπει να είναι 8 ετών και άνω και τα παιδιά κάτω των 12 ετών
πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.

Οι τιμές περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Aquaventure την ίδια μέρα

LOST CHAMBERS EΝΥΔΡΕΙΟ

30 ευρω ανα ενηλικα / 25 ευρω ανα παιδι εως 12 ετων



DOLPHIN BAY
Mπορει να γινει συνδυαστικα με το Aquaventure με τιμη 75 ευρω/ενηλικα και 65 ευρω ανα παιδι



DUBAI PARKS & RESORTS
*LEGOLAND® Dubai - πάνω από 40 βόλτες, παραστάσεις και αξιοθέατα με θέμα LEGO®
*LEGOLAND® Water Park - Διασκεδαση με 20 LEGO® νεροτσουληθρες και αξιοθεατα

*MOTIONGATE™ Dubai – Ανακαλύψτε τη μαγεία του Χόλιγουντ σε 5 ζώνες στούντιο
*BOLLYWOOD PARKS™ Dubai – Ζήστε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο από το Bollywood

1 παρκο / 1ημερα 75 EUR (παιδια κατω των 3 ετων δωρεαν)

IMG WORLDS OF ADVENTURE

Το μεγαλύτερο κλειστό θεματικό πάρκο του Ντουμπάι με τέσσερις συναρπαστικές ζώνες περιπέτειας:
Marvel, The Lost Valley, Cartoon Network και IMG Boulevard.80 EUR το ατομο (δωρεαν για
παιδια κατω του 1.05 m)



DUBAI PARKS & RESORTS



FERRARI WORLD ABU DHABI ME MEΤΑΦΟΡΑ

Τιμη: 90 ΕUR/ατομο

To μεγαλύτερο κλειστό θεματικό πάρκο στον κόσμο – το Ferrari World. Ζήστε την εκπληκτική
ταχύτητα στο τρενάκι της Formula Rossa και δοκιμάστε τις οδηγικές σας ικανότητες σε έναν από τους
πολλούς προσομοιωτές.

Ζήστε τις διαφορετικές παραστάσεις, θαυμάστε τα εντυπωσιακά χορευτικά και ακροβατικά σόου ή
απολαύστε το καρτ.

Περιλαμβανονται μεταφορες απο και προς το Dubai.



GLOBAL VILLAGE & MIRACLE GARDEN

Το Global Village είναι το κορυφαίο
πολυπολιτισμικό πάρκο ψυχαγωγίας στον κόσμο
και ο πρώτος προορισμός της περιοχής για
πολιτισμό, ψώνια και ψυχαγωγία με περισσότερα
από 75 περίπτερα από όλο τον κόσμο. Είτε
έρχεστε για τις συναρπαστικές βόλτες με
διασκέδαση, το φαγητό, τη νυχτερινή πολιτιστική
διασκέδαση ή τα αυθεντικά ψώνια, το Global
Village έχει κάτι για όλους. Η ψυχαγωγία
προβάλλει επίσης τον κόσμο με νυχτερινές
συναυλίες, με καλλιτέχνες που σερβίρουν ένα
μείγμα μαγείας, μουσικής και κωμωδίας στην
World Culture Stage. Και μην χάσετε γευστικές
λιχουδιές από όλο τον κόσμο στα πολλά
εστιατόρια, καφέ και περίπτερα street food.

Το Miracle Garden είναι η χαρακτηριστική
δημιουργία του Cityland με χώρο 72.000 τμ
γεμάτο αρώματα και χρώματα ζωντανεύει.
Βλέποντας τον κήπο σε πλήρη άνθηση μαζί
του
150 εκατομμύρια λουλούδια τοποθετημένα σε
πολύχρωμες καμάρες και σχέδια, και τα
μυριάδες σχήματα που σχηματίζουν, είναι
πραγματικά υπέροχα.

Το Dubai Miracle Garden φιλοξενεί επίσης το
Dubai Butterfly Park που προστέθηκε
πρόσφατα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κήπος
με πεταλούδες στον κόσμο και στην περιοχή
με 15.000 πεταλούδες περίπου 26 ειδών

Συνδυαστικο εισιτηριο: 25 EUR ανα ατομο



GLOBAL VILLAGE & MIRACLE GARDEN



DUBAI SAFARI PARK

Απλωμένο σε μια τεράστια έκταση 119 εκταρίων, το Dubai Safari Park φιλοξενεί περισσότερα από
2.500 ζώα από όλο τον κόσμο. Λιοντάρια, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, αρκούδες φεγγαριών, καμήλες - θα
τα βρείτε όλα εδώ. Το πάρκο χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες - Explorer Village, African Village, Arabian
Desert Safari και Asian Village. Σε κάθε ζώνη, θα βρείτε ζώα ιθαγενή σε αυτές τις περιοχές. Θα
μεταφερθείτε στις ζούγκλες της Ασίας, στις ερήμους της Αραβίας, στα τροπικά δάση της Αφρικής και πολλά
άλλα.

Το Dubai Safari Park είναι πολύ περισσότερα από απλώς ένας ζωολογικός κήπος. Είναι ένα πάρκο
άγριας ζωής, καταφύγιο ζώων και κέντρο εκπαίδευσης, όλα σε ένα. Το Dubai Safari Park, που πρέπει να
το επισκεφτεί κάποιος που θέλει να μάθει περισσότερα για τη χλωρίδα και την πανίδα του κόσμου, διαθέτει
επίσης πολλά διαδραστικά προγράμματα που θα σας δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά μια
μεγάλη ποικιλία εξωτικών ζώων.

20 EUR – Εισιτήριο εισόδου
• African Village, Asian Village με πρόσβαση σε εκθέσεις πουλιών, Arabian Desert Safari, Kids
Farm, Wadi, Explorer Village με πρόσβαση σε έκθεση πουλιών, πλατφόρμα τροφοδοσίας
καμηλοπάρδαλης και ενυδρείο ιπποπόταμων

25 EUR – Πακέτο ταξιδιού σαφάρι
• Asian Village, African Village, Arabian Desert Safari, Kids Farm, περιοχή Wadi και το
Explorer Village. Θα μπορείτε επίσης να λάβετε μέρος σε διαδραστικές εμπειρίες, όπως παραστάσεις



DUBAI SAFARI PARK
πουλιών και τάισμα καμηλοπάρδαλης. Επιπλέον, θα ξεκινήσετε ένα σαφάρι 45 λεπτών με το αυτοκίνητο
μέσα από το πάρκο στο Safari Bus όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμασετε ζώα από την Ασία και την
Αφρική.



WATERSPORTS

Sea Bob – 275 EUR την ωρα



Jet Ski – 165 EUR την ωρα



WATERSPORTS

Kite Surf – απο 100 EUR την ωρα

Wakeboarding / Wakesurf – απο 170 EUR την ωρα



ZIPLINE

XLine Dubai Marina – το μεγαλύτερο
αστικό zipline στον κόσμο φτάνει τα 80
km/h.

Καθημερινά: 10:00 - 17:00

Solo Ride
180 EUR ανα ατομο

Double Ride
330 EUR για 2
ατομα



ZIPLINE



SKYDIVE

Πανω απο το Φοινικα Palm
Jumeirah (Palm
Dropzone)
Aπο 550 ευρω το ατομο

Πανω απο την ερημο (Desert Dropzone)
Aπο 450 ευρω το ατομο

Ο πιο γρήγορος και ευκολότερος τρόπος για να βιώσετε τη συγκίνηση της ελεύθερης πτώσης με
πάνω από 120 μίλια την ώρα, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείτε με ασφάλεια έναν από τους έμπειρους
και καταξιωμένους εκπαιδευτές μας. Οι λάτρεις της αδρεναλίνης μπορούν να ζήσουν αυτή την
περιπέτεια στις δύο παγκοσμίου φήμης τοποθεσίες μας, το Palm Dropzone και το Desert
Dropzone.
Το αποκορύφωμα του Palm Dropzone είναι η εκπληκτική θέα στο εμβληματικό νησί Palm
Jumeirah. Το Desert Dropzone, που βρίσκεται περίπου 35 χλμ έξω από το Ντουμπάι,
προσφέρει στους πελάτες μια βουτιά με αλεξίπτωτο πάνω από τους αμμόλοφους του Ντουμπάι.



SKYDIVE

Ένα σαφάρι στην έρημο, αν θέλετε, όπως κανένα άλλο.



SUPER CAR TOURS

TIMH: Κατοπιν αιτηματος

Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία της βιομηχανίας υπεραυτοκίνητων και την εμπειρία τριών και πλέον ετών
στη διοργάνωση μεγάλων ράλι/εκδηλώσεων, η πολυτέλεια και η χαρά που βιώνουν οι ιδιοκτήτες
υπεραυτοκίνητων μεταφέρθηκαν σε μια ευρύτερη αγορά. Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους και
καταρτισμένους οδηγούς πίστας που ηγούνται των περιηγήσεων και της ομάδας επιχειρήσεων/πωλήσεων που
μπορεί να διαχειριστεί κρατήσεις έως και πενήντα αυτοκινήτων και 100 συμμετεχόντων σε μία εκδήλωση. Η
συνδυασμένη και ποικίλη εμπειρία και το πάθος για τα αυτοκίνητα σημαίνει ότι όλες οι εκδρομές είναι
προγραμματισμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και υποστηρίζεστε πλήρως σε κάθε βήμα.

Στόλος: McLaren 570S, Ferrari Portofino, Lamborghini Huracan, Maserati Grancabrio,
Polaris Slingshot SL, BMW GS1200, Lamborghini Avendator, Porsche 718, Audi R8 Spider
και Ferrari 488

Περιήγηση στην έρημο Nazwa & Shawka – 250 km – 4-6 ώρες
Ένα ταξίδι στους εκπληκτικούς απέραντους δρόμους στα περίχωρα του Ντουμπάι

Jebel Jais Supercar Mountain Tour – 380 km – 6-8 ώρες
Ένα ταξίδι στα εντυπωσιακά βουνά Jais

Hatta Lakes Super Car Mountain Tour – 260 km – 6 ώρες
Οι ιστορικές λίμνες Hatta

Dubai City Chauffeur Tour Super Car – 150 km – 2,5 ώρες
Ζήστε την εμπειρία της πόλης του Ντουμπάι στην πολυτέλεια



SUPER CAR TOURS
Super Car and Desert Buggy Adventure – 300 km – 5-6 ώρες
Super Car and Off Roading Adventure



CONSERVATION
DRIVE & BREAKFAST

AT AL MAHA

Παραλαβή με Ranger Rover από το ξενοδοχειο

Ενήλικες: 175 EUR

Ιδιωτικό αυτοκίνητο:
585 EUR ανά αυτοκίνητο 2 ατόμων
655 EUR ανά αυτοκίνητο 3 ατόμων
730 EUR ανά αυτοκίνητο 4 ατόμων
Μέγιστο 4 άτομα

Ο επαγγελματιας ξεναγος σας θα σας μυήσει στο συναρπαστικό οικοσύστημα της ερήμου και θα σας βοηθήσει
να εντοπίσετε υπέροχα αυτόχθονα ζώα όπως ο αραβικός όρυγας. Η έρημος σφύζει από ζωή και αυτή είναι
μια ευκαιρία να βυθιστείτε στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Ντουμπάι. Ακούστε ιστορίες για τον αραβικό
όρυγα και δείτε άλλα άγρια   ζώα όπως γαζέλες, άφθονη ποικιλια πουλιών και ίσως ακόμη και τη σπάνια
αγριόγατα Gordons. Επισκεφθείτε μια λίμνη της ερήμου, δείτε αποδημητικά πουλιά και κερδίστε εξαιρετικές
ευκαιρίες φωτογραφίας σε αυτό το όμορφο περιβάλλον της ερήμου.

Ξεκινήστε μια περιπέτεια στα πολυτελή Range Rovers μέσα από το μεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο των ΗΑΕ,
το Dubai Desert Conservation Reserve που είναι αφιερωμένο στη διατήρηση του μοναδικού και
όμορφου οικοτόπου της ερήμου και των εκατοντάδων συναρπαστικών ειδών χλωρίδας και πανίδας που
φιλοξενεί. Φτάστε σε ένα πολυτελές θέρετρο κρυμμένο στην καρδιά του φυσικού καταφυγίου, το περίφημο Al
Maha Desert Resort & Spa. Απολαύστε ένα γκουρμέ πρωινό με εκπληκτική θέα από το κατάστρωμα, με
θέα στο όμορφο περιβάλλον της ερήμου.
Αυτό το Desert Safari είναι σίγουρα για όσους τους αρέσει λίγη πολυτέλεια και έχουν πάθος για τη φύση.





DUBAI EXPO EΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ενήλικες: 25 ΕUR
Παιδια: Δωρεαν

Γίνετε ενα με πάνω από 25 εκατομμύρια επισκέπτες που ταξιδεύουν από διάφορα μέρη του κόσμου
για να ζήσετε τον ενθουσιασμό της Expo 2020 στο Ντουμπάι με αυτό το εισιτήριο εισόδου και
προαιρετική μεταφορά σε ένα. Ανακαλύψτε τις τρεις θεματικές συνοικίες, δοκιμάστε 200 επιλογές για
φαγητό και επισκεφτείτε το Al Wasl Plaza.

Ξεκινήστε την εξερεύνηση των 3 θεματικών περιοχών: Ευκαιρία, Κινητικότητα και Αειφορία.

Διασχίστε το Περίπτερο Ευκαιρίας που λειτουργεί γύρω από το θέμα του ξεκλειδώματος των
δυνατοτήτων μέσα σε άτομα και κοινότητες για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Μάθετε για το
μέλλον της δημιουργίας ευκαιριών σε όλο τον κόσμο για να τον κάνετε καλύτερο μέρος για να ζήσετε.

Επισκεφτείτε το Mobility Pavilion που παρουσιάζει το θέμα της ανθρώπινης προόδου μέσα από τη
φυσική και ψηφιακή σφαίρα. Παρακολουθήστε τις παγκόσμιες οντότητες να αναπτύσσουν το μέλλον
συνδέοντας μυαλά και ανθρώπους με δεδομένα μετασχηματισμού.

Κατευθυνθείτε στο Περίπτερο Αειφορίας με θέμα την έναρξη ενός ταξιδιού για τον πλανήτη μας και την
επιλογή ενός μονοπατιού για το κοινό μας μέλλον. Δείτε πώς τα βιώσιμα σχέδια και οι τεχνολογίες
μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις για να κάνουν τον πλανήτη μας ένα πιο ασφαλές μέρος για να ζεις.
Στη συνέχεια, κάντε ένα διάλειμμα για φαγητό (με δικά σας έξοδα) στο World's Greatest
Gastronomy Show με 200+ επιλογές για φαγητό από όλο τον κόσμο.
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