Ντουμπάι… Smart Escape !
Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, χλιδή, πολυτέλεια & έρημος. Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν:
Honeymoon, Luxury & Wellness, Romance, Αγορές & Shopping Therapy, Αποδράσεις & City Breaks,
Αστικά Τοπία, Θάλασσα, Πολιτισμός, Ταξιδεύοντας με παιδιά.
Ντουμπάι… Smart Escape & Like a Local
Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, χλιδή, πολυτέλεια & έρημος
Έξυπνες αποδράσεις στο Ντουμπάι με τους ειδικούς…
Πλήθος rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για λίγο VIP
συρρέουν σε αυτή τη Disneyland για μεγάλους που σε μόλις σαράντα χιλιόμετρα χλιδής συμπυκνώνει
άπειρα malls, απίθανα γκουρμέ εστιατόρια με βαριές υπογραφές, υπερπολυτελή ξενοδοχεία και νύχτες με
την αφρόκρεμα των παγκόσμιων DJs. Με ολοκαίνουργια εξωφρενικά projects σε φάση ολοκλήρωσης το
Ντουμπάι συνεχίζει ακάθεκτο να υπηρετεί την υπερβολή.
Λίγα λόγια για το ταξίδι:
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.
Πότε να ταξιδέψετε:
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μεταξύ Οκτωβρίου και
Νοεμβρίου και μετά μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, 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.

