
Μια εργαςύα του μαθητό Ζαρζούρ – Κουκϊκη Ορφϋα  



   Ντουμπάι 

  Το Ντουμπάι
 

εύναι ϋνα από τα επτϊ εμιρϊτα και θεωρεύται η μεγαλύτερη πόλη των 
Ηνωμϋνων Αραβικών Εμιρϊτων, διοικητικό κϋντρο του εμιρϊτου Ντουμπϊι με πληθυςμό 
1.469.330 κατούκων.  



  Ιςτορικά ςτοιχεία 

  Η προιςλαμικό ιςτορύα ςτη νοτιοανατολικό 
Αραβικό χερςόνηςο εύναι ςχεδόν ϊγνωςτη, με εξαύρεςη 
την ύπαρξη οριςμϋνων αρχαύων οικιςμών, ωσ 
εμπορικών κϋντρων ανϊμεςα ςτουσ πολιτιςμούσ τησ 
δύςησ και τησ ανατολόσ. Τα υπολεύμματα ενόσ αρχαύου 
βϊλτου που χρονολογεύται ςτα 7,000 χρόνια 
ανακαλύφθηκαν κατϊ την καταςκευό του δικτύου 
αποχϋτευςησ ςτη ςύγχρονη πόλη του Ντουμπϊι. Η 
περιοχό εύχε καλυφθεύ με ϊμμο περύπου 5,000 χρόνια 
πριν με την υποχώρηςη τησ ακτογραμμόσ προσ την 
ενδοχώρα, αποτελώντασ μϋροσ τησ ςύγχρονησ 
ακτογραμμόσ τησ πόλησ. 



  Πωσ είναι ςήμερα 

  Το Ντουμπϊι εύναι το μεγαλύτερο εμπορικό, οικονομικό και τουριςτικό κϋντρο τησ 
χώρασ. Η πόλη ϋχει δύο λιμϊνια, από το Σεπτϋμβριο του 2009  και μεγϊλο  διεθνό 
αερολιμϋνα (Dubai International Airport ). Μύα από τισ καλύτερεσ αεροπορικϋσ εταιρεύεσ 
ςτον κόςμο, η Emirates Airlines, εδρεύει ςτο Ντουμπϊι. 



   Που βρίςκεται 

  Βρύςκεται ςτα παρϊλια του Περςικού κόλπου, βορειοανατολικϊ από το Άμπου 
Ντϊμπι, δύπλα ςτη Σϊρζα. Το εμιρϊτο τησ Σϊρζα που γειτονεύει με το Ντουμπϊι θεωρεύται 
περιςςότερο αυςτηρό όςον αφορϊ ςτην τόρηςη των μουςουλμανικών κανόνων (πχ. 
ενδυμαςύα, αλκοόλ, κλπ.). 



  Τρόποι μετάβαςησ 

  Η μετϊβαςη ςτο Ντούμπαι  γύνεται  όπωσ και ςε κϊθε ϊλλη ςύγχρονη πόλη με 
αεροπλϊνο αλλϊ και καρϊβι. 



   Αξιοθζατα 
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 Μπουρτζ αλ - Αρϊμπ, το πολυτελϋςτερο ξενοδοχεύο του κόςμου. Εύναι το μοναδικό 
ξενοδοχεύο 7 αςτϋρων. 

 Μπουρτζ Χαλύφα, το πιο ψηλό κτύριο ςτον κόςμο, με ύψοσ 828 μϋτρα. Τα εγκαύνια του 
πραγματοποιόθηκαν ςτισ 4 Ιανουαρύου 2010. 

 D1 Tower 



   Διαςκζδαςη 

  Ανούςιο θα όταν ϊμα εύχε κϊποιοσ  τη δυνατότητα να επιςκεφτεύ την μεγαλύτερη 

πόλη των Ηνωμϋνων Αραβικών Εμιρϊτων χωρύσ να ξοδϋψει μια βραδιϊ ςε ϋνα κϋντρο 
διαςκϋδαςησ. Οριςμϋνα από τα καλύτερα «ςτϋκια» τησ πόλησ εύναι: το Bigglers English 
Pub, το Calabar Lounge, το Skyview Bar* και το Cillout  τα οπούα ϋχουν δεχτεύ εξαιρετικϋσ 
κριτικϋσ 

 

Skyview Bar: Απόσταση  11.9 μύλια από κϋντρο τησ πόλησ 



Τοπικζσ ςπεςιαλιτζ 
(Πολλζσ και διάφορεσ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shawarma 
Το Shawarma φτιϊχνεται από αρνύ και κοτόπουλο. Το κϊθε εςτιατόριο προςθϋτει και 
δικϊ του υλικϊ όπωσ ντομϊτεσ ςϊλτςα ςκόρδου πύκλεσ και πατϊτεσ. Σερβύρεται μϋςα 
ςε αραβικό πύτα.  

Hoummus: Ένα  dip από ρεβύθια και ςουςϊμι.  
Tabbouleh: Ψιλοκομμϋνοσ μαώντανόσ, μϋντα και ςιτϊρι.  
Ghuzi: Ένα ολόκληρο ψητό αρνύ με ρύζι και ξηρούσ καρπούσ.  
Wara enab: Αμπελόφυλλα με ρύζι.  

Koussa mahshi: Γεμιςτϊ κολοκυθϊκια.  



 Το ταξύδι που θα ςασ μεύνει αξϋχαςτο! 


