ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για το ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Χλιδή και γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης με «άρωμα» Ανατολής
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούνται από 7 κρατίδια, η ένωση των οποίων διαμορφώθηκε το 1971,
όταν αποχώρησαν οι Βρετανοί από τον Κόλπο. Σήμερα η χώρα αυτή αποτελεί έναν απ’ τους πιο δημοφιλείς
ταξιδιωτικούς προορισμούς, καθώς οι μεγάλες εκτάσεις, τα ψηλά βουνά, αλλά και οι μαγευτικές παραλίες,
η έρημος και οι οάσεις συνθέτουν την εικόνα μιας μοναδικής χώρας στον κόσμο. Πέραν αυτών, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα αποτελούν ένα από τα ασφαλέστερα μέρη στον κόσμο. Οπότε, αν αναζητάτε είτε την
πολυτέλεια, είτε την περιπέτεια, είτε και τα δύο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν τον ιδανικό
προορισμό για εσάς, χωρίς δεύτερη σκέψη…
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η έδρα των επιχειρήσεων και του
τουρισμού της Μέσης Ανατολής. Το εξωτικό Ντουμπάι συγκινεί ιδιαίτερα τους επισκέπτες, αφού μπορεί και
συνδυάζει μ' ένα μοναδικό τρόπο τόσο τις σύγχρονες ανέσεις του δυτικού κόσμου όσο και το παραδοσιακό
«άρωμα» της Ανατολής.
Χαρακτηριστικό πλέον κομμάτι του Ντουμπάι αποτελεί και η διάχυτη χλιδή, καθώς εκεί έχουν χτιστεί
κάποια από τα πολυτελέστερα ξενοδοχεία στον κόσμο. Οι υψηλές απαιτήσεις για καλό φαγητό,
διασκέδαση και αγορές οδήγησαν στη γρήγορη ανάπτυξη μιας υποδομής που περιλαμβάνει μερικά από τα
πιο πλουσιοπάροχα εστιατόρια και καταστήματα στον κόσμο – κι όλα αυτά «παντρεμένα» μ' έναν
ξεχωριστό τρόπο με το μυστήριο και τη μαγευτική απλότητα που αποπνέει μία πόλη της Μέσης Ανατολής.
Πέρα, λοιπόν, από κάποιες ημέρες ζωής στο έπακρον της πολυτέλειας, το Ντουμπάι μπορεί και προσφέρει
στους επισκέπτες του μοναδικές συγκινήσεις, όπως σαφάρι στην έρημο, μπάνιο σε οάσεις, βόλτες με
καμήλες, αγορές σε παραδοσιακά παζάρια, περιήγηση σε μνημεία και μουσεία, διασκέδαση με ανατολίτικη
μουσική, χορό της κοιλιάς, ακόμη και σκι σε χιονοδρομικό κέντρο που λειτουργεί δίπλα στην έρημο!
Όλα αυτά καθιστούν το Ντουμπάι έναν πολύ ιδιαίτερο προορισμό που θ’ αφήσει εκστασιασμένους όσους
επιλέξουν να το επισκεφθούν, τόσο από την πολυτέλεια που θα ζήσουν όσο και από την επαφή τους με το
σαγηνευτικό τρόπο ζωής στην Ανατολή.
Χρήσιμες πληροφορίες:
Κλίμα και ρουχισμός:
Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας κυμαίνεται περίπου στους
40 βαθμούς Κελσίου, ενώ από τον Ιούλιο μπορεί να «σκαρφαλώσει» στους 46‐48 βαθμούς Κελσίου.
Κατά τους χειμερινούς μήνες η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου και οι δυνατοί
άνεμοι αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο. Οι βροχές είναι σπάνιες, αν όμως προκύψουν, είναι ιδιαίτερα
έντονες. Έχετε μαζί σας ρούχα καλοκαιρινά, γυαλιά ηλίου, αντηλιακή κρέμα, άνετα παπούτσια και κάτι πιο
ζεστό για τις βραδινές σας εξόδους.
Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Το διαβατήριό σας δεν θα πρέπει να λήγει για τους επόμενους 6 μήνες από την ημερομηνία αναχώρησής
σας από το Ντουμπάι.
Υγειονομικοί περιορισμοί:
Δεν χρειάζονται εμβόλια.
Νόμισμα:
Επίσημο νόμισμα είναι το Dirham (Dh), το οποίο υποδιαιρείται σε 100 fils.
Υπάρχουν χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 και 1.000 Dh και νομίσματα του 1 Dh, 50, 25, 10
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και 5 fils.
H ισοτιμία με το ευρώ είναι 1 Dh = 0,213212 ευρώ περίπου.
Επίσημη γλώσσα:
Επίσημη γλώσσα είναι τα αραβικά, όμως οι περισσότεροι κάτοικοι γνωρίζουν και αγγλικά.
Ώρα:
H διαφορά ώρας ανάμεσα στο Ντουμπάι και την Ελλάδα είναι κατά τους χειμερινούς μήνες 2 ώρες, ενώ
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 1 π.χ.: Όταν στο Ντουμπάι είναι 12:00 το μεσημέρι, στην Ελλάδα είναι
10:00π.μ. το χειμώνα και 11:00π.μ. αντίστοιχα το καλοκαίρι.
Κουζίνα:
Η τοπική κουζίνα βασίζεται στα θαλασσινά, στο κρέας καμήλας αλλά και στα τοπικά μπαχαρικά.
Προτείνουμε να δοκιμάσετε τα «Shawarma» με αρνί ή κοτόπουλο και λαχανικά τυλιγμένα σε παραδοσιακό
αραβικό ψωμί.
Μετακινήσεις:
Υπάρχει εξυπηρετικό δίκτυο μεταφοράς με λεωφορεία, όπου οι διαδρομές αναγράφονται και στα αγγλικά.
Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταξί, όμως καλό θα είναι να έχετε πρώτα διαπραγματευτεί το κόστος
της μεταφοράς, καθώς τα ταξί δεν έχουν μετρητή. Τέλος, υπάρχουν και τα περίφημα abrah, τα οποία είναι
μικρά θαλάσσια ταξί.
Ρεύμα: 220 Volt
Αγορές:
Σαφώς και δεν θα μπορούσε να επισκεφθεί κανείς το Ντουμπάι χωρίς να δει την περίφημη αγορά του.
Ασυναγώνιστες τιμές θα βρείτε σε πολλά είδη, όπως χρυσό, μετάξι, ρολόγια. Φυσικά δεν θα μπορούσατε
να παραλείψετε την Golden Souq, όπου θα βρείτε τεράστια ποικιλία χρυσών κοσμημάτων και αντικειμένων
σε πολύ καλές τιμές.
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