
 

 
Αραβικά Εμιράτα 

Ομαδικό ταξίδι 

Μασκάτ, Νίζουα, Τζαμπρίν, Μπαχάλ, Νακχλ, Ρούσταγκ,  
Αλ Αίν, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι 

Αραβικός Πολιτισμός 
 

 
Yas Island - Abu Dhabi 

 

 

Διάρκεια ταξιδιού: 7 μέρες         

Αναχωρήσεις:             22/12, 12/01, 16/02, 08/03, 23/03 

Κόστος κατ΄ άτομο :  

Δίκλινο δωμάτιο:  1.299€ 

Επιβ. Μονοκλίνου:     348€ 

 

*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση. 

*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις. 

 



 

 
Culture and Experience 
 
Πτήση για  το Μάσκατ 

Πετάμε με ενδιάμεση εναλλαγή αεροσκάφους για το σουλτανάτο του Ομάν, που 

βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αραβικής χερσονήσου, όπου οάσεις, 

καταρράκτες, φαράγγια, εκτάσεις με οπωροφόρα και ανατολίτικα παζάρια, 

στολίζουν ολόκληρη τη χώρα. Άφιξη στο Μασκάτ, πρωτεύουσα του πιο 

απομονωμένου σουλτανάτου της Αραβίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

2η μέρα: Μάσκατ - Περιήγηση στην Πόλη 

Το Ομάν έχει πολλούς ιστορικούς θησαυρούς και περισσότερα από 500 κάστρα σε 

ολόκληρη τη χώρα. Στην πρωινή μας περιήγηση θα εξερευνήσουμε τη μυθική 

πρωτεύουσα του Σεβάχ του Θαλασσινού, το Μασκάτ, για να γνωρίσουμε τα 

αξιοθέατα της, τα οποία πράγματι είναι ελκυστικά. Θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων 

το παλάτι του Αλ Αλάμ, τα κάστρα Τζαλάλι και Μιράνι, το τέμενος Ζαουάουι το 

Εθνικό μουσείο και την αγορά των σουκ. 

3η μέρα: Μάσκατ - Νίζουα - Τζαμπρίν - Μπαχάλ  

Συνεχίζουμε με μία ολοήμερη εκδρομή για να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της 

ενδοχώρας, το Νίζουα, που θεωρείται η πόλη που γεννήθηκε το Ισλάμ, στο 

Σουλτάνο του Ομάν, στην οποία, βρίσκεται το διάσημο κυκλικό φρούριο και το 

Νίζουα σουκ, στο οποίο μπορείτε να αγοράσετε χειροποίητα κοσμήματα. 

Συνεχίζουμε για το Τζαμπρίν, όπου θα δούμε το υπέροχο κάστρο του, με τη 

ζωγραφιστή οροφή του, το οποίο κτίστηκε τον 17ο αιώνα και αποτέλεσε το σχολείο 

διδασκαλίας του Ισλάμ. Επιστρέφοντας στο Μάσκατ, θα επισκεφθούμε το όμορφο 

χωριό Birkat Al Mauz, το οποίο είναι κτισμένο στα πόδια του «πράσινου βουνού», 

όπου και θα απολαύσουμε έναν περίπατο στην όαση του. 

4η μέρα: Μάσκατ - Νακχλ - Ρούσταγκ - Αλ Αίν - Ντουμπάι 

Μετά το πρωινό, συνεχίζουμε για το φρούριο Νακχλ, με αίθουσες, με παραδοσιακά 

και χειροποίητα έπιπλα, ιστορικά ενθύμια και την καταπληκτική θέα στην περιοχή, 

για να καταλήξουμε στην παλιά πόλη, η οποία φωλιάζει δίπλα στο φρούριο, γνωστή 

για τις θερμές πηγές που βρίσκονται στο τέλος της όασης. 

Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, θα περάσουμε από το φρούριο Ρούσταγκ, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από σοκάκια, περάσματα, δωμάτια και σκάλες σε διαφορετικά 

επίπεδα. Το κράτος των Ηνωμένων Εμιράτων της Αραβικής χερσονήσου, 

απαρτίζεται από επτά αυτόνομα Εμιράτα, όπως το Αλ Αίν, το οποίο θα 

επισκεφθούμε στη διαδρομή μας προς το Ντουμπάι και φέρει απίστευτες 

ομοιότητες με το Λας Βέγκας. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουμε για το 

Ντουμπάι. Άφιξη στο Ντουμπάι και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

 



 
 

5η μέρα: Ντουμπάι - Περιήγηση στην Πόλη   

Σήμερα το πρωί, θα έχουμε μια περιήγηση στην πόλη που θεωρείται το κυριότερο 

εμπορικό κέντρο του Κόλπου, για να επισκεφθούμε τα ενδιαφέροντα αξιοθέατα του 

παλιού και του νέου Ντουμπάι. Θα ξεκινήσουμε με μία επίσκεψη στο εντυπωσιακό 

Μαυσωλείο, που βρίσκεται στην παραλία Τζουμέιρα και θα έρθουμε στη συνέχεια, 

στην παλιά και άριστα διατηρημένη περιοχή, Μπαστάκια, όπου μεταξύ άλλων, θα 

δούμε το παλιό κάστρο, που σήμερα είναι το μουσείο της πόλης. 

Αργότερα, θα περπατήσουμε στη γραφική αγορά με τα υφάσματα και θα 

φωτογραφίσουμε υπέροχες φυσιογνωμίες και παλιά αρχοντικά. Με «water taxi», 

θα προσεγγίσουμε την περιοχή με τα σούκς, όπου μπορείτε να βρείτε χρυσά 

κοσμήματα, μεταξωτά και μπαχαρικά. 

6η μέρα: Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι  

Το πρωί, θα αναχωρήσουμε για το Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα της ομοσπονδίας 

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Άφιξη στην εντυπωσιακή πόλη και συνεχίζουμε 

με την περιήγηση στα αξιοθέατα της, για να δούμε μεταξύ άλλων,  το Emirates 

Palace, το πολιτιστικό χωριό, την λεωφόρο Κορνίς και το Προεδρικό Μέγαρο. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

7η μέρα: Άμπου Ντάμπι - Αθήνα  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 

 

 
Προνόμια Travelway  

 Ασφαλείς μεταφορές 
- Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις 

συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις 
- Μεταφορές με ασφαλή λεωφορεία. 

 Ξενοδοχεία  
- Διαμονή  σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο 

λουτρό / ντους 
 Διατροφή  
- Πρωινό κάθε μέρα  
- Ένα κύριο φαγητό την 3η και την 4η μέρα 

 Ασφάλεια παντού  
- Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 
- Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά) 

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι  
- Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας 
- Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια 

 



 
 
*Πτήσεις: Με Etihad Airways 
 

Σημείωση: 

Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η 
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και 
εκτελείται με επιβάρυνση 90€ το άτομο. 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:  
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση 365€ 
Η βίζα εισόδου στο Ομάν  
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο 
σας στην περιοχή. 
Βίζα και φόροι εισόδου στο Ομάν. Πληρώνονται τοπικά περίπου $80 περίπου. 
Απαιτείται να κατατεθεί στην εταιρεία μας, καθαρή φωτοτυπία του διαβατηρίου 
σας, 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας και δύο φωτογραφίες 4,6 μήκος χ 3,8 
πλάτος. 
Δηλώστε το τελευταίο σας ταξίδι. Το διαβατήριο σας, δεν πρέπει να φέρει 
σφραγίδα εισόδου στο Ισραήλ. 

Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή. 
Το νερό δεν είναι πόσιμο. 

Εγγραφές 
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον 
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην 
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την 
αναχώρηση. 
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του 
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 6 άτοκες μηνιαίες 
δόσεις. 

Αποσκευές  
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους, 
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον 
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα. 

Φιλοδωρήματα 
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των  
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και 
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση. 

Ξενοδοχεία 
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται 
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι 
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει  
 



 
 
το χώρο του δωματίου. 
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση, 
τηλέφωνο..) 

Φάρμακα 
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να 
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και 
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή. 
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε 
τα στη βαλίτσα.  

Φωτογραφίες 

Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους. 

Όροι Συμμετοχής  
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας. 

 
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:  

Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865 

email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr 

 

mailto:info@travelway.gr
http://www.travelway.gr/

