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 ΜΕΡΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – Λάρνακα/Ντουμπάι/Hilton Garden Inn Muraqabat 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας γύρω στις 13:30. Για τους εκδρομείς από τη Λευκωσία, θα 
διευθετηθεί μεταφορά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας με λεωφορείο της εταιρείας Kapnos Airport Shuttle, το 
οποίο θα αναχωρήσει από το χώρο των γραφείων της εταιρείας στη λεωφόρο Κερύνειας στις 13:00. Δήλωση 
παρουσίας και παραλαβή του ενημερωτικού χαρτοφύλακα της εκδρομής, από τον αρχηγό της αποστολής Μάριο 
Μιχαλόπουλο, αρχιτέκτονα. Αναχώρηση για το Ντουμπάι, με την πτήση των Emirates Airlines ΕΚ 110 στις 
16:15. Άφιξη στον υπερσύγχρονο τερματικό σταθμό 3 του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάϊ, στις 21:55 
τοπική ώρα (δύο ώρες μπροστά σπό τη δική μας). Παραλαβή και μεταφορά των εκδρομέων στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Hilton Garden Inn Muraqabat, σε κεντρική και βολική περιοχή του Ντουμπάι 
στην περιοχή Deira, που αποτελεί τον ιστορικό και εμπορικό πυρήνα της πόλης. Πρώτη διανυκτέρευση. 
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 ΜΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ 1

η
 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – Βασική πολιτιστική ξενάγηση της πόλης του ιστορικού Ντουμπάι 

Πρόγευμα και αναχώρηση με το λεωφορείο στις 09:30 για τη βασική πολιτιστική ξενάγηση της πόλης του 
ιστορικού Ντουμπάι, που ανάμεσα σε άλλα θα περιλαμβάνει την παραδοσιακή συνοικία Bastakiya, το φρούριο 
Al Fahiti Ford και τα παραδoσιακά σούκς – Spice & Gold Souk. Κατά τη διάρκεια της μέρας αυτής θα 
επισκεφθούμε και το σύγχρονο και περίφημο Dubai Frame, που βρίσκεται κοντά στην περιοχή αυτή. Το βράδυ 
θα έχουμε την κρουαζιέρα στο Dubai Creek όπως αποκαλείται μια λωρίδα νερού – φυσικός κολπίσκος αλμυρού 
νερού, που εισέρχεται από τη θάλασσα και εκτείνεται προς τα μέσα της πόλης σε μεγάλη απόσταση. Η 
κρουαζιέρα αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για να ζήσουμε τη βραδινή ατμόσφαιρα της πόλης, αλλά και να 
θαυμάσουμε πολλά από τα παλιά και μοντέρνα οικοδομήματα κατά μήκος του Creek. Η κρουαζιέρα θα 
συνοδεύεται με οργανωμένο δείπνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ και δεύτερη διανυκτέρευση. 
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 ΜΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – Σύγχρονο Ντουμπάι/Σαφάρι στην έρημο/Barbecue dinner 

Πρόγευμα και αναχώρηση με το λεωφορείο στις 09:30 για τη ξενάγηση στο σύγχρονο και πρωτοποριακό 
πρόσωπο του Ντουμπάι, με τα εκπληκτικά, μοντέρνα οικοδoμήματα του, όπως το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο 
Μπούρτζ Χαλίφα - Burj Khalifa (ύψος 827 μέτρα σε 160 ορόφους). Στην επίσκεψη εδώ θα περιλαμβάνεται και η 
είσοδος στο υπερσύγχρονο παρατηρητήριο του κτιρίου - At The Top, στον 124

ο
 & 125

ο
 όροφο. Σύντομες 

στάσεις για φωτογραφίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του πολυτελέστατου ξενοδοχείου Burj Al Arab – 
Πύργος των Αράβων, που συχνά αποκαλείται το μοναδικό επτάστερο ξενοδοχείο στον κόσμο, στο Atlantis The 
Palm – The Pointe με το υδάτινο πάρκο και τις εκπληκτικές κτιριακές υποδομές που περιλαμβάνονται στο 
μεγαλεπήβολο έργο του Φοίνικα - Palm Jumeirah Island και στο νεοσύστατο κτίριο του Μουσείου του 
Μέλλοντος – Museum of the Future. Ελεύθερος χρόνος για περιδιάβαση και μεσημεριανό φαγητό θα δοθεί στο 
πολύ ενδιαφέρον Dubai Mall  με το τεράστιο ενυδρείο και άλλα αξιοθέατα. Στις 15.00, θα έχουμε το οργανωμένο 
σαφάρι στην έρημο – Desert Safari, που θα περιλαμβάνει αραβική βραδιά με χορούς και οργανωμένο δείπνο 
– barbecue dinner σε κάμπο των Βεδουίνων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και τρίτη διανυκτέρευση.  
4

η
 ΜΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – Μουσείο του Λούβρου/ Άμπου Ντάμπι/Μεγάλο Τέμενος 

Πρόγευμα και αναχώρηση με το λεωφορείο στις 08:30 για το δεύτερο σημαντικό Αραβικό Εμιράτο, το Άμπου 
Ντάμπι (140 χλμ. περίπου από το Ντουμπάι), με την έντονη οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα των 
τελευταίων χρόνων. Ανάμεσα σε άλλα η ξενάγηση μας θα περιλαμβάνει πρώτα το Μουσείο του Λούβρου, 
ευφάνταστο και πρωτοποριακό έργο του διαπρεπούς Γάλλου αρχιτέκτονα Jean Nouvel. Θα ακολουθήσει  
πανοραμική βόλτα με το λεωφορείο κατά μήκος του περίφημου παραλιακού μετώπου – Corniche της πόλης, 
μήκους 8 χιλιομέτρων, με σύντομες στάσεις για φωτογραφίες σε επιλεγμένα σημεία, όπως το διάσημο ξενοδοχείο 
πολυτελείας Emirates Palace και άλλα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ξεκούραση θα δοθεί στο θαυμάσιο 
εμπορικό κέντρο Marina Mall. Μετά το μεσημέρι θα επισκεφθούμε το Μεγάλο Τέμενος – Grand Mosque του 
Σείχη Ζαγιέντ, ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα τζαμιά στον κόσμο. Κατά την επιστροφή στο  
Ντουμπάι και λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, θα έχουμε και μια σύντομη επίσκεψη στο εκπληκτικό Miracle 
Garden. Το βράδυ στις 20.30 θα έχουμε το οργανωμένο δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
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 ΜΕΡΑ  – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – Παγκόσμια Έκθεση World Expo 2020 

Πρόγευμα και μέρα και βράδυ αφιερωμένα στην Παγκόσμια Έκθεση World Expo 2020, που φιλοξενείται φέτος 
στο Ντουμπάι, από την 1

η
 Οκτωβίου 2021, μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2022. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις  

09:30. Οι εγκαταστάσεις της έκθεσης βρίσκονται σε έκταση 438 εκταρίων κοντά στο νότιο σύνορο του Ντουμπάι 
με το Άμπου Ντάμπι. Το master plan έχει σχεδιαστεί από τον Αμερικανικό οίκο HOK και είναι οργανωμένο 
γύρω από μια κεντρική πλατεία με τίτλο Al Wasl - Connection, που περιβάλλεται από τρείς θεματικές συνοικίες, 
η κάθε μια αφιερωμένη στις τρείς κατηγορίες της έκθεσης, Opportunity, Mobility & Sustainability. Συμμετέχει 
ένας τεράστιος αριθμός χωρών, με ορισμένα πολύ σύγχρονα και πρωτοποριακά κτίρια και εγκαταστάσεις. Μερικά  
από τα περίπτερα – κτίρια, είναι σχεδιασμένα από διάσημους Ευρωπαίους και άλλους αρχιτέκτονες και 
παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το πακέτο της εκδρομής θα περιλαμβάνει το εισιτήριο εισόδου στην 
έκθεση και σχεδιάγραμμα των χώρων και των εγκαταστάσεων της. Το πρωινό μέρος της επίσκεψης θα 
περιλαμβάνει οργανωμένη περιδιάβαση και γνωριμία με τους κυριότερους χώρους και τα κεντρικά σημεία της 
έκθεσης, υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα  και αρχηγού της αποστολής Μάριου Μιχαλόπουλου. Το 
απόγευμα και το βράδυ, θα είναι ελεύθερα για προαιρετικές επισκέψεις στα διάφορα περίπτερα, αλλά και τους 
χώρους ψυχαγωγίας και φαγητού, με ιδιαίτερες γαστρονομικές απολαύσεις. Για τον σκοπό αυτό θα δοθούν 
διάφορες καλές επιλογές. Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται και οργανωμένη επίσκεψη στο Κυπριακό 
περίπτερο, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ για την πέμπτη και τελευταία διανυκτέρευση.  
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 ΜΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – Αναχώρηση για την επστροφή στην Κύπρο 

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο και την πτήση για την επιστροφή στην Κύπρο EK 109, στις 10:50. Άφιξη 
στη Λάρνακα στις 13:25  (τοπική ώρα).  


