Γενικές πληροφορίες για το Ντουµπάι
Το Ντουµπάι (αραβ.: ّ  )دείναι ένα από τα επτά εµιράτα και θεωρείται η µεγαλύτερη πόλη
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων.
Βρίσκεται στα παράλια του Περσικού κόλπου, βορειοανατολικά από το Άµπου Ντάµπι, δίπλα
στη Σάρζα. Το εµιράτο της Σάρζα, που γειτονεύει µε το Ντουµπάι, θεωρείται περισσότερο
αυστηρό όσον αφορά στην τήρηση των µουσουλµανικών κανόνων (πχ. ενδυµασία, αλκοόλ,
κλπ.).
Το Ντουµπάι δεν ενδείκνυται για τους φυσιολάτρες αλλά είναι ο ιδανικός προορισµός για όσους
λατρεύουν την πολυτέλεια. Όλα τα φυτά και δέντρα που θα συναντήσει κανείς εδώ, είναι
εισαγόµενα, ενώ έχουν κατασκευάσει µικρά ποταµάκια που δίνουν άλλη νότα στην πόλη.
Μεγάλα εµπορικά κέντρα, πολυτελή ξενοδοχεία και προσεγµένα σαλόνια οµορφιάς (beauty
saloons) είναι οι προορισµοί πολλών Ευρωπαίων, Αµερικανών αλλά και ντόπιων κατοίκων. Είναι
µια από τις πιο σύγχρονες πόλεις, αποτελούµενη από τεχνητές νησίδες, ενώ διαθέτει και τον πιο
υψηλό ουρανοξύστη του πλανήτη, το Μπουρτζ Χαλίφα.
Το Ντουµπάι είναι το µεγαλύτερο εµπορικό, οικονοµικό και τουριστικό κέντρο της χώρας. Η
πόλη έχει δύο λιµάνια, από το Σεπτέµβριο του 2009 µετρό και µεγάλο διεθνές λιµάνι. (Dubai
International Airport). Μία από τις καλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσµο, η Emirates
Airlines, εδρεύει στο Ντουµπάι.

Χρήσιµες πληροφορίες
Χώρα:
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Visa :
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ για τους υπήκοους της Ευρωπαικής Ένωσης
Γλώσσα
Αραβικά, Αγγλικά
Νόμισμα
United Arab Emirates Dirham (AED) 1€ - 4AED
Πρεσβεία
Βρίσκεται στο Α. Ντάμπι --> 00971 2 4492550
Διαφορά ώρας
είναι 2 ώρες (-2 ώρες από την Ελλάδα).Τους θερινούς μήνες έχουμε 1 ώρα διαφορά.
Θρησκεία
Κύρια θρησκεία είναι η Ισλαμική. Μουσουλμάνοι (96%), ινδουιστές, χριστιανοί και άλλοι (4%)
Τράπεζες
Πολλές διεθνείς τράπεζες αντιπροσωπεύονται από υποκαταστήματα στο Nτουμπάι. Σάββατο –
Τετάρτη 08:00 – 13:00 & Πέμπτη 08:00 – 12:00
Φιλωδωρήματα
10% είναι αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό για φιλοδώρημα

Τι να δείτε
•

Burj Al Arab

Το Burj Al Arab (Πύργος των Αράβων), είναι το µοναδικό ξενοδοχείο 7 αστέρων στον
κόσµο. Το Burj Al Arab φτάνει σε ύψος 321 µέτρων και δεσπόζει στον ορίζοντα του
Ντουµπάι, καθιστώντας το ως τέταρτο υψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσµο. Είναι
πραγµατικά ένα από τα πιο εµβληµατικά σύµβολα του Ντουµπάι και ένα πραγµατικά
µεγαλοπρεπές κτίριο. Το ταξίδι σας στο Ντουµπάι δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τουλάχιστον
να το είχατε δει! Υπάρχουν διάφορα σηµεία που µπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες
αλλά ένα από τα καλύτερα είναι αυτό στη δηµόσια παραλία δίπλα από το ξενοδοχείο.
Εκεί µπορείτε να βγάλετε φωτογραφία στη παραλία και από πίσω σας να φαίνεται
ολόκληρο το ξενοδοχείο. Είναι ένα από τα καλύτερα µέρη του κόσµου για να βγάλετε

φωτογραφία. Τη νύχτα το ξενοδοχείο φωτίζεται µε ειδικά σχεδιασµένο φωτισµό
καθιστώντας το ένα εντυπωσιακό κτήριο είτε το βλέπετε τη µέρα είτε τη νύχτα!
•

Burj Khalifa

Το Burj Khalifa είναι το ψηλότερο πύργο στον κόσµο και είναι ένα καταπληκτικό
επίτευγµα µηχανικής, την ιστορία του οποίου µπορείτε να δείτε αν πάρετε ένα ταξίδι στο
“At The Top” – τη µεγαλύτερη πλατφόρµα προβολής στον κόσµο. Το καλύτερο µέρος της
εµπειρίας σας από το Burj Khalifa θα είναι η θέα από την κορυφή. Βρίσκεται στο επίπεδο
του 124 του πύργου. Αυτό το Παρατηρητήριο προορίζεται να είναι το αποκορύφωµα της
κάθε επίσκεψης στη Μέση Ανατολή. Το ταξίδι ξεκινά από το χαµηλότερο επίπεδο
κτηρίου στο Dubai Mall. Καθ ‘όλη τη διαδροµή προς την κορυφή, οι επισκέπτες
ψυχαγωγούνται από µια multi-media παρουσίαση της εξωτικής ιστορίας του Ντουµπάι
και του θαύµατος που λέγεται Burj Khalifa.
•

Dubai Fountains

Στη βάση του ψηλότερου πύργου στον κόσµο είναι ένα από τα πιο καταπληκτικά
συντριβάνια του κόσµου! Ρυθµισµένο για την 30-στρεµµάτων λίµνη του Burj Khalifa, το
συντριβάνι πυροβολεί πίδακες νερού που φτάνουν σε ύψος 150 µέτρων, φτάνοντας σε
ύψος ένα κτίριο 50-ορόφων. Το συντριβάνι είναι 900 πόδια µακρύ και έχει πέντε κύκλους
διαφορετικών µεγεθών και δύο κεντρικά τόξα. Η ακτίνα φωτός που παράγεται από το
συντριβάνι µπορεί να φανεί από πάνω από 20 µίλια µακριά. Επίσης, είναι ορατή ακόµα
και από το διάστηµα καθιστώντας το το πιο φωτεινό σηµείο στη Μέση Ανατολή, και
πιθανότατα σε ολόκληρο τον κόσµο.
•

Palm Island

Το Palm Jumeirah έχει όλα όσα χρειάζεστε για να απολαύσετε ένα υπέροχο διάλειµµα
διακοπών όπως παγκοσµίως γνωστά ξενοδοχεία, καταπληκτικά τουριστικά αξιοθέατα,
µόδα πολυτέλεια και τα εµπορικά κέντρα έχουν ήδη ξεκινήσει να ανοίγουν. Είτε θέλετε
απλά να χαλαρώσετε είτε να βυθιστείτε σε ένα συναρπαστικό κόσµο της ψυχαγωγίας και
διασκέδασης, αυτός είναι ο απόλυτος προορισµός των διακοπών σας.Οι επισκέπτες
έρχονται να απολαύσουν το µαγευτικό ηλιοβασίλεµα, να χαλαρώσουν στις πισίνες και
στα λουτρά, να κάνουν βόλτα στους όµορφους κήπους και να απολαύσουν το φαγητό
µέσα από µια εκλεκτή ποικιλία από εστιατόρια. Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα ηµερήσιων
δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσια σπορ, ενυδρεία, θεµατικά πάρκα και τεράστιες
µαγευτικές και όµορφες παραλίες. Όσον αφορά το βράδυ σας, υπάρχουν διάφορα µπαρ,
κλαµπ και shows τα οποία θα σας προσφέρουν άφθονο κέφι και διασκέδαση.
•

Dubai Marina

Ένα από τα νεότερα τουριστικά αξιοθέατα του Ντουµπάι είναι το Dubai Marina. Η
µαρίνα βρίσκεται ανάµεσα στα καταπληκτικά κτίρια της παραλίας Jumeirah και διαθέτει
υπέροχη θέα, διαβάσεις πεζών και επίσης υπάρχουν διαθέσιµες και βόλτες µε βάρκα.
Είναι εκπληκτική, είτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η
Dubai Marina είναι ίσως η µεγαλύτερη τεχνητή µαρίνα που έχει φτιαχτεί και είναι το
σπίτι πολυτελών κότερων και του εµπορικού κέντρου Dubai Marina Mall.

•

Al Fahidi Historical District

To Al Fahidi Historical District είναι ένας από τους παλαιότερους αρχαιολογικούς τόπους
του Ντουµπάι και η τελευταία περιοχή µε παραδοσιακά µπαντγκίρ (πύργους ανέµου) της
αραβικής πλευράς του Περσικού Κόλπου. Περίτεχνα σπίτια µε ψηλούς τοίχους που
προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των πλούσιων οικογενειών που έχουν γίνει το σήµα
κατατεθέν της περιοχής Al Fahidi Historical District. ∆ιεύθυνση: Al Fahidi Street, Bur
Dubai. Ωράριο λειτουργίας: Σάββατο-Πέµπτη: 08:30-19:30, Παρασκευή: 13:30-19:30.
•

Deira Gold Souk

∆ιάσηµο σ’ολόκληρο τον κόσµο από τη δεκαετία του 1940 η αγορά χρυσού Dubai Gold
Market στη Deira (γνωστή απλά και ως Gold Souk) αποτελεί έναν σηµαντικό λόγο για
τον οποίον κανείς θα επιλέξει το Ντουµπάι για τις διακοπές του. Με µια τεράστια επιλογή
από αταστήµατα, η απίστευτη ποικιλία των προϊόντων αλλά και οι εξαιρετικές τιµές τους,
καθιστούν το Dubai Gold Market τον απόλυτο παράδεισο για τους λάτρεις του χρυσού.
∆ιεύθυνση: Γύρω από την Sikkat Al-Khail Rd, Deira Ανοιχτά: Σάββατο µε Πέµπτη 10:00
έως 22:00, Παρασκευή 16:00 έως 22:00
•

Heritage Village και Diving Village

Η Shindagha είναι ζωντανό παράδειγµα του σεβασµού που δείχνει η κυβέρνηση στην
ιστορία του Ντουµπάι. Οι εκθέσεις στο «χωριό των δυτών µαργαριταριών» (Diving
Village) περιγράφουν την ιστορική σηµασία της αλιείας µαργαριταριών για το Ντουµπάι
ενώ στο «χωριό της κληρονοµιάς» (Heritage Village) θα δείτε παραδοσιακούς
αγγειοπλάστες και υφαντές να ασκούν την παραδοσιακή τέχνη τους σε ειδικά στηµένους
πάγκους. ∆ιεύθυνση: Bur Dubai, στην είσοδο του κόλπου του Ντουµπάι. Ώρες
λειτουργίας: Σάββατο-Πέµπτη: 08:30-22:30, Παρασκευή: 08:00-22:30.
•

Καταφύγιο άγριων ζώων Ras Al Khor

Αυτός ο υγροβιότοπος, το σηµαντικότερο καταφύγιο άγριων ζώων του Ντουµπάι,
φηµίζεται για τα φλαµίνγκο του. Τα δύο παρατηρητήριά του προσφέρουν θέα υψηλής
ποιότητας και για άλλα πουλιά όπως θαλασσοσφυριχτές, ψαραετούς, καλαµόκιρκους,
πελαργούς και ερωδιούς. Το Ras al Khor θα είναι η πρώτη περιοχή στο Ντουµπάι η οποία
θα προστατεύεται από τη Σύµβαση Ramsar και θα αναγνωρισθεί ως υγροβιότοπος
διεθνούς σηµασίας.∆εύθυνση: Khor Dubai. Ωρες λειτουργίας: Σάββατο – Πέµπτη: 09:0016:00
•

Γκαλερί Al Quoz

Το Al Quoz, µε τις φάµπρικες, τις κατασκηνώσεις εργατών και την ατελείωτη σκόνη του,
δεν έχει τη συνήθη αίγλη του Ντουµπάι, κι όµως εκεί επέλεξαν να εγκατασταθούν οι
ντόπιοι καλλιτέχνες του Ντουµπάι. ∆ιεύθυνση: διάφορα σηµεία στην περιοχή Al Quoz.
•

Αγορά Σουκ με τα αρώματα και τα μπαχαρικά

Οι αγορές (σουκ) του Ντουµπάι είναι διάσηµες σε ολόκληρο τον κόσµο. Πάνω από όλα
µην παραλείψετε να επισκεφθείτε την αγορά (σουκ) χρυσού και την αρχαία σκεπαστή
αγορά, αλλά και την αγορά µε τα ηλεκτρονικά είδη, την ψαραγορά, την κρεαταγορά, τη
λαχαναγορά, καθώς και την αγορά µε τα αρώµατα και τα µπαχαρικά. Όλες οι αγορές

βρίσκονται στην Ντέιρα, µία περιοχή του Ντουµπάι που σφύζει από ζωή. ∆ιεύθυνση:Στις
παλιότερες συνοικίες του Bur Dubai και της Deira, γύρω από τον κόλπο του Ντουµπάι.
Ωράριο λειτουργίας: Συνήθως 09:00 έως 22:00.
•

Τέμενος Jumeirah

Το πανέµορφο τέµενος Jumeirah στο Ντουµπάι είναι από τα πιο φωτογραφηµένα
αξιοθέατα, ιδίως όταν ξεπροβάλλει φωτισµένο στον βραδινό ουρανό. Χτισµένο κατά τη
µεσαιωνική παράδοση Fatimid, το τέµενος Jumeirah έχει χωρητικότητα 1.200 ανθρώπων.
∆ιεύθυνση: Απέναντι από το Palm Strip, Jumeira Road. Ξεναγήσεις: Σάββατο, Κυριακή,
Τρίτη και Πέµπτη στις 10:00.

∆ραστηριότητες στο Ντουµπάι
1. Σκι στο Ντουμπάι

Σκι στο Ντουµπάι; Και όµως, διαβάσατε καλά. Ενώ µπορείτε µέχρι και να τηγανίσετε
αυγό στο καπό του αυτοκινήτου σας, εσείς διατηρήστε την ψυχραιµία σας, στην
κυριολεξία, στο Ski Dubai, το µεγαλύτερο παγκοσµίως Snow Park (22.500 τετραγωνικά
µέτρα). Ανεβείτε στο καρεκλάκι ή αφήστε την «τάπα» να σας τραβήξει ως την κορυφή.
Εκεί θα διαλέξετε µια από τις τέσσερεις πίστες, συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης
µαύρης πίστας σε εσωτερικό χώρο. ∆ιεύθυνση: Mall of the Emirates, Al Barsha. Ανοιχτά:
Κυριακή µε Τετάρτη από τις 10:00 µέχρι τις 23:00 και Πέµπτη µε Σάββατο από τις 10:00
εώς τις 00:00.
2. Σαφάρι στην έρημο με BBQ δείπνο

Εάν αναζητάτε τρόπο για να κατακτήσετε την έρηµο στο Ντουµπάι, το σαφάρι στους
αµµόλοφους αποτελεί την ευκαιρία για εσάς. Επισκεφθείτε τον αµµόλοφο Big Red, µε
ύψος που ξεπερνάει τα 90 µέτρα. Eπιλέξτε το σχετικά περισσότερο ασφαλές 4×4 ή, αν
έχετε ατσάλινα νεύρα, δοκιµάστε το σαφάρι στους αµµόλοφους µε ένα υψηλών
επιδόσεων buggy.
3. Καταδυτικό κέντρο στο Pavilio

Το καταδυτικό κέντρο Pavilion βρίσκεται στο ξενοδοχείο Jumeirah Beach Hotel. Υπάρχει
η δυνατότητα καταδύσεων σε ναυάγια στη ∆υτική Ακτή αλλά και στον φυσικό
κοραλλιογενή ύφαλο της Ανατολικής Ακτής. Το καταδυτικό κέντρο Pavilion έχει
αναγνωριστεί ως θέρετρο Padi 5 Star Gold Palm IDC καθώς και ως Καταδυτικό Κέντρο
National Geographic.
4. Club Jumana

Εκτός από ένα πολύ καλό sports καφέ, το Club Jumana προσφέρει από θαλάσσιο σκι,
καγιάκ, «µπανάνα» και ιστιοπλοϊα µε καταµαράν ως ιστιοσανίδα. ∆ιεύθυνση: Jebel Ali
Beach Resort and Spa. Ιστότοπος: www.Jebelali-international.com.

5. Wild Wadi Park

Μία πολύ καλή ιδέα να δροσιστείτε! Είναι ένα από τα µεγαλύτερα πάρκα µε πολλές
νεροτσουλήθρες, φανταστικές διαδροµες, µεγάλα κύµατα και πολύ διασκέδαση µε φιλικό
προσωπικό και καλές εγκαταστάσεις. ∆ιεύθυνση: Jumeirah Road, Between Jumeirah
Beach Hotel and Burj Al Arab.
6. Dubai Creek Golf & Yacht Club

To Dubai Creek Golf και Yacht Club έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και βρίσκεται, όχι
τυχαία, στην όχθη του Creek. Οι µπροστινές εννέα οπές έχουν σχεδιαστεί εκ νέου από τον
Thomas Bjorn. Πολλές εγκαταστάσεις εξάσκησης και ένα κατάφωτο εύρος οδήγησης.
∆ιεύθυνση: Al-Garhoud. Shark Diving in Aquaventure, Dubai Ετοιµαστείτε για µια
µοναδική εµπειρία να κολυµπήσετε µε καρχαρίες! Οι ειδηκοι θα σας εκπεδευσουν κ θα
σας προετοιµάσουν για την κατάδυση 30 λεπτών. Ανακαλύψτε ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για τους καρχαρίες, τα σελάχια και τη θαλάσσια ζωή! ∆ιεύθυνση: Atlantis
Dive Centre Atlantis Hotel, Crescent RD Palm Jumeirah, Dubai UAE

Nυχτερινή ζωή στο Ντουµπάι
1. Buddha Bar

Το Buddha Bar προσφέρει ένα καλειδοσκόπιο χρωµάτων, υλικών και γεύσεων καθώς και
τη χαρακτηριστική lounge µουσική που κατάγεται από το αυθεντικό Buddha Bar στο
Παρίσι. Το µενού περιλαµβάνει µαγειρικές εµπνεύσεις από την Ταϊλάνδη, την Κίνα και
την Ιαπωνία οι οποίες παντρεύονται µε αραβικά συστατικά ανάλογα µε την ποχή,
δηµιουργώντας έτσι µια κουζίνα ελαφριά και γευστική. ∆ιεύθυνση: Grosvenor House
Dubai, Al Sufouh Road, Dubai Marina. Ώρες λειτουργίας: από 20:00 έως 02:00 ή από
20:00 έως 03:00 κάθε Πέµπτη.
2. 360° Bar

∆εν υπάρχουν πολλά bar στο Ντουµπάι που µπορούν να ανταγωνιστούν τη θέση του 360°
bar σκαρφαλωµένου στην κορυφή του Marina Seafood Restaurant το οποίο βρίσκεται στο
τέλος της αποβάθρας που εκτείνεται από το Jumeirah Beach Hotel. Το µέρος αυτό
προσφέρει ό,τι ακριβώς υπόσχεται θέα 360° που κόβε την ανάσα. ∆ιεύθυνση: στο τέλος
της αποβάθρας το Jumeirah Beach Hotel, στο Umm Suqeim. Ώρες λειτουργίας: Σάββατο
µέχρι Τετάρτη 17:00 έως 02:00 (Οκτώβριος – Ιούνιος).
3. Calabar

Επισκεφθείτε το ολοζώντανο, µοντέρνο και γεµάτο χρώµα Calabar lounge. Επίσης,
επισκεφθείτε το Burj Khalifa καθώς και το Dubai Fountain. Ιδανικός χώρος για ένα ποτό
µετά τη δουλειά, το συγκεκριµένο lounge bar µε τις λατινικές επιρροές προσφέρει µεγάλη
επιλογή από tapas και ποικιλία λατινικών, ιαπωνικών, αραβικών και ασιατικών γεύσεων.
∆ιεύθυνση: The adress, Downtown Burj Dubai. Ώρες λειτουργίας: 17:00 έως 02:00.

4. Sho Cho

Μαγνήτης για την γενιά «τόλµης και γοητείας», ιδιαίτερα τα βράδια της Κυριακής, το
Sho Cho είναι το σηµείο για να δεις και να σε δούνε. Το Sho Cho αναδίδει µία
υπερµοντέρνα γιαπωνέζικη αίσθηση χάρη στα µπλε νέον φώτα και τα ενυδρεία γεµάτα
ψάρια κατά µήκος των τοίχων. ∆ιεύθυνση: Dubai Marine Beach Resort & Spa, απέναντι
από το Τέµενος Jumeirah, Jumeirah 1. Ώρες λειτουργίας: Καθηµερινά 19:00 έως 02:30
5. Cavalli Club

Το Cavalli Club Dubai έχει σχεδιαστεί µε στόχο την αίσθηση χλιδής. Οι καρέκλες είναι
επενδεδυµένες µε το χαρακτηριστικό animal print ύφασµα του Cavalli και τα δάπεδα
κατασκευασµένα από µαύρο χαλαζία που αντανακλά φώτα και σχήµατα σε ολόκληρο τον
χώρο. Οι λαµπεροί τοίχοι µε τα κρύσταλλα Swarovski φτάνουν σε ύψος τα έξι µέτρα και
δηµιουργούν την αίσθηση µιας αστραφτερής κουρτίνας. ∆ιεύθυνση: Fairmont Hotel,
Οδός Sheikh Zayed. Ώρες λειτουργίας: 12:00 έως 02:00.

