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 ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ  

                 
 

CORP EXECUTIVE AL KHOORY HOTEL 3* – AL WASL JUMEIRAH 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

01/05-30/09 € 365 Πρωϊνό µπουφέ Superior 

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
AURIS FIRST CENTRAL HOTEL & SUITES 4* – MEDIA CITY   

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

01/05-30/09 € 390 Πρωϊνό µπουφέ Classic Studio Suite 

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
THE SAMAYA HOTEL 5* – DEIRA 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

11/05-30/09 € 415 Πρωϊνό µπουφέ Standard 

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 



    

 
ASIANA HOTEL DUBAI 5* - DEIRA 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

15/05-15/09 € 440 Πρωϊνό µπουφέ Superior 

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
CROWNE PLAZA DEIRA 5* 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

01/05-30/09 € 455 Πρωϊνό µπουφέ Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
MILLENNIUM PLAZA 5* - SHEIKH ZAYED ROAD 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

16/05-30/09 € 465 Πρωϊνό µπουφέ Premium  

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
MELIA HOTEL DUBAI 5* - BUR DUBAI 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

16/05-15/09 € 520 Πρωϊνό µπουφέ Melia Guestroom 

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT & SPA 5* 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

16/05-30/09 € 640 Hµιδιατροφή Premier Lagoon View 

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA 5* 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

10/05-27/09 € 660 Hµιδιατροφή Luxury Sea View 

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
SHERATON JUMEIRAH BEACH RESORT & TOWERS 5* 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου 

11-31/05 & 11-30/09 € 705 Hµιδιατροφή  Deluxe Walk View 

01/06-10/09 € 565 Hµιδιατροφή  Deluxe Walk View 

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 



    

ATLANTIS THE PALM 5* 

Περίοδος ∆ίκλινο / QATAR  ∆ιατροφή  Τύπος ∆ωµατίου  

15-30/05 € 1.190 Hµιδιατροφή  Deluxe  

31/05-27/06 € 985 Hµιδιατροφή  Deluxe  

28/06-27/07 & 30/08-26/09 € 885 Hµιδιατροφή Deluxe  

28/07-29/08 € 1.035 Hµιδιατροφή Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Σαφάρι µε jeep 4 x 4 & µπάρµπεκιου δείπνο µε χορό της κοιλιάς 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 19/04/2014 

 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται : 
 
- αεροπορικά εισιτήρια, περιορισµένης ειδικής οικονοµικής θέσης, µε επιστροφή 
- 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο & δωµάτιο της επιλογής σας 
- διατροφή όπως αναφέρεται καθηµερινά 
- µεταφορές από και προς το αεροδρόµιο εξωτερικού 
- σαφάρι µε jeep 4 x 4 & δείπνο µε χορό της κοιλιάς 
- πληροφοριακά έντυπα 
- ασφάλεια αστικής ευθύνης 
- φιλοδωρήµατα 
- ΦΠΑ 
-Υπηρεσίες Ελληνόφωνων τοπικών αντιπροσώπων 
 
∆εν περιλαµβάνονται:   
 
- φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων 270€ κατ’άτοµο 
 
 
Παρατηρήσεις 
 
• Τα πακέτα είναι κοστολογηµένα σε συγκεκριµένο ναύλο, σε περίπτωση που στο συγκεκριµένο ναύλο δεν προσφέρονται διαθέσιµες 
θέσεις θα υπάρξει η ανάλογη επιβάρυνση για τον επόµενο διαθέσιµο ναύλο. 
• ‘Ολες οι τιµές που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο είναι κατά άτοµο. 
• Τα πακέτα είναι υπολογισµένα µε συγκεκριµένη νοµισµατική ισοτιµία € - $ η οποία ίσχυε την ηµέρα που αναρτήθηκε ο 
τιµοκατάλογος. Το γραφείο µας, σε περίπτωση που υπάρχει σηµαντική διαφορά στην ισοτιµία έως την εξόφληση του πακέτου, φέρει 
το δικαίωµα αναπροσαρµογής της τιµής. 
• Οι τελικές τιµές των φόρων αεροδροµίων διαµορφώνονται µε την κράτηση των εισιτηρίων. 
• Τα διαβατήρια πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 µήνες µετά την ηµέρα αναχώρησης από το Ντουµπάι. 
• Για διαβατήρια άλλων χωρών είναι ευθύνη των ταξιδιωτών να ενηµερωθούν για τις απαραίτητες διαδικασίες 
και προϋποθέσεις.  
• Παραπάνω σας παρουσιάζουµε µερικά από τα resorts που συνεργαζόµαστε στο Ντουµπάι. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει 
κάποιο άλλο resort ή διαφορετικός τύπος δωµατίου για τα παραπάνω, ζητήστε µας να σας αποστείλουµε την προσφορά µας. 


