Μαυρίκιος & Ντουμπάι
Κοχύλια & Ουρανοξύστες
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν:
Honeymoon, Luxury & Wellness, Romance, Θάλασσα .
Από τις αγορές της Μέσης Ανατολής ως τις εξωτικές παραλίες του Ινδικού Ωκεανού,
αυτός ο συνδυασμός αποτελεί τις ιδανικές ρομαντικές διακοπές. Το Ντουμπάι με τη
συνεχή ανάπτυξη, τις μυριάδες καταστημάτων, ξενοδοχείων και αξέχαστων
εμπειριών (συμπεριλαμβανομένου και του σκι!), ενώ ο Μαυρίκιος αποτελεί την
επιτομή του εξωτικού παράδεισου.
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΑΡΑΛΙΑ, ΑΓΟΡΑ, ΣΑΦΑΡΙ, ΓΑΜΗΛΙΟ
ΤΑΞΙΔΙ
Θετικά σημεία του ταξιδιού
•
•
•
•
•
•

Ένας από τους καλύτερους συνδυασμούς «twin-centre», προσφέροντας τέλεια
μίξη μεταξύ χαλάρωσης, παραλίας και αραβικής παράδοσης και πολυτέλειας
Φανταστικά ξενοδοχεία και στους δύο προορισμούς, ιδανικά για το τέλειο
γαμήλιο ταξίδι
Υπέροχα νερά με ανεπανάληπτα ηλιοβασιλέματα και εξαιρετικό υποθαλάσσιο
πλούτο
Πλούσιες αγορές και φουτουριστικό skyline του Ντουμπάι
Σαφάρι 4×4 στους αμμόλοφους της Αραβικής ερήμου με μοναδική
Βεδουίνικη εμπειρία και παραδοσιακό φαγητό
Σωστά μελετημένο καθημερινό πρόγραμμα για να μη βαρεθείτε και να πάρετε
μόνο τα καλύτερα που έχουν να σας δώσουν οι προορισμοί

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε
Ο συνδυασμός είναι καλός για όλες τις περιόδους του χρόνου.
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι
μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου και μετά μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, όταν
οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου και τα επίπεδα της
υγρασίας είναι χαμηλά. Δεκέμβριος και Ιανουάριος είναι επίσης καλοί μήνες για
επίσκεψη, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί αρκετές νεφώσεις με
μερικές βροχές. Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι θερμοί με θερμοκρασίες να κυμαίνονται
γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου και με υψηλά επίπεδα υγρασίας. Εντούτοις κινήστε
βασικά σε κλιματιζόμενους εσωτερικούς χώρους των ξενοδοχείων,
πολυκαταστημάτων και θεματικών πάρκων, οπότε η διαμονή σας δεν επηρεάζεται
σημαντικά. Επίσης υπάρχουν εξαιρετικές προσφορές στα ξενοδοχεία της πόλης.
Ενημερωθείτε επίσης εάν το ταξίδι σας συμπίπτει στο Ραμαζάνι, όπου εκτός των
ξενοδοχείων υπάρχουν μερικοί περιορισμοί και διαφορετικά ωράρια λειτουργίας.

Ο Μαυρίκιος χαίρει τυπικού τροπικού κλίματος με ζέστη καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς. Το καλοκαίρι είναι από το Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο, όπου σημειώνεται
υψηλή υγρασία και ο χειμώνας από Μάιο έως το Νοέμβριο, όπου ο καιρός είναι
ψυχρότερος και πιο ξηρός.
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Μαυρίκιο είναι από το Μάιο έως τις αρχές
Δεκεμβρίου. Ιανουάριος και Φεβρουάριος είναι μήνες των κυκλώνων και καλύτερα
να τους αποφύγουν όσοι ενδιαφέρονται για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ. Η
παράκτια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 25°C και 33°C το καλοκαίρι και μεταξύ
18°C και 24°C το χειμώνα. Στην ενδοχώρα οι θερμοκρασίες θα είναι κατά 5°C
χαμηλότερες. Τα υψίπεδα αποτελούν το πιο υγρό κομμάτι του νησιού – εδώ μπορεί
να σημειωθούν βροχές όλο το χρόνο, και ακόμη και όταν δε βρέχει ο καιρός είναι
συννεφιασμένος. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρούνται οι πιο έντονοι άνεμοι,
οι οποίοι επηρεάζουν την ανατολική ακτή. Εκτός από την περίοδο ΧριστουγέννωνΠρωτοχρονιάς, ο Μαυρίκιος δεν παρατηρεί χαμηλή και υψηλή περίοδο και οι τιμές
κυμαίνονται σε γενικά παρόμοιες τιμές.
Λίγα Λόγια για τον Μαυρίκιο
Ο Μαυρίκιος κατατάσσεται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.
Προσφέροντας υπέροχες λευκές αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά, εξαιρετικό βυθό προς
εξερεύνηση και θαλάσσια σπορ, το νησί αποτελεί ειδυλλιακό προορισμό για
ζευγάρια. Διαθέτει πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα σ’ ένα πανέμορφο φυσικό
περιβάλλον με πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Αυτό που εκπλήσσει ευχάριστα τον
επισκέπτη του Μαυρίκιου είναι η ζεστασιά και η φιλοξενία των ντόπιων. Η
κουλτούρα της χώρας είναι μίξη πολλών επιρροών, από τους Γάλλους κρεόλ και
μουσουλμάνους έως τους Κινέζους και Ινδούς – ένα μωσαϊκό πολύ ενδιαφέρον, που
συνδυάζει το μυστήριο, τη θρησκευτική ατμόσφαιρα και τη ζωντάνια μαζί. Ένα
ταξίδι στο Μαυρίκιο, πέρα από ατέλειωτες ώρες ξεγνοιασιάς στις εξωτικές του
παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, σημαίνει και επαφή με τους ανθρώπους, που
έχοντας συνεχώς το χαμόγελο στο πρόσωπό τους, θα σας διασκεδάσουν με τη
μουσική, τις παραδόσεις τους και θα σας δείξουν τι θα πει φιλοξενία…
Λίγα Λόγια για το Ντουμπάι
Καλωσορίσατε στην πόλη των αντιθέσεων. Μια πόλη όπου η παράδοση συναντά την
ανάπτυξη, μια πόλη όπου η ανατολή συναντά τη δύση, γοητευτικά και μυστηριακά,
προσδίδοντας ένα χαρακτήρα μοναδικό, αλλά συνάμα και μια πολυεθνική
προσωπικότητα. Με την άφιξή σας, θα νιώσετε τη ζεστασιά του αραβικού πολιτισμού
σε συνδυασμό με τις πιο μοντέρνες και εξελιγμένες υπηρεσίες που θα μπορούσατε να
φανταστείτε. Το Dubai αποτελεί το πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο των Εμιράτων με
μοναδικό συνδυασμό πολιτισμικών επιρροών, το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο καθώς
επίσης και τις πιο άρτια οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες. Σημαντικό πόλο έλξης
αποτελούν η εξαιρετική και πλούσια αγορά, καθώς και οι όμορφες και οργανωμένες
παραλίες του Dubai που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από την εξωτική ομορφιά της
Ασίας και της Καραϊβικής. Τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, οι επιβλητικές κατασκευές,
τα τεράστια εμπορικά κέντρα, τα τεχνητά νησιά σε σχήμα φοίνικα θα σας
μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή.

