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€ 1550 Dubai  & Abu Dhabi 

Zondag 17 december tot vrijdag 22 december 2017 | 6 dagen  

• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele  
• Verblijf in een luxueus 4*hotel 
• Kleine groep 
• Rechtstreekse vlucht met Emirates 
• Tropische kerstsfeer in de Emiraten  

Aan de Perzische golf, tussen Oman en Saudi Arabië, liggen de Verenigde 
Arabische Emiraten. Een jong land dat pas sinds 1971 onafhankelijk is. Het 
omvat 7 Emiraten: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al 
Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujairah. Abu Dhabi, Dubai en Sharjah zijn de 
rijkste en meest gekende. Sinds 1990 kenden ze- mede dankzij de olie- 
een snelle economische groei. Enorme bouwprojecten worden opgestart, 
luxueuze kunstmatige eilanden rijzen op uit de zee, de dollars rollen en de 
internationale jetset en zakenwereld zijn uitdrukkelijk aanwezig. 

Tijdens de koude Belgische winter reizen we naar de zonnige Emiraten. 
Met Dubai als uitvalsbasis maken we tijdens onze 6-daagse reis ook kennis 
met de cultuur en architectuur van Abu Dhabi en Sharjah. Tussen de 
torenhoge, futuristische gebouwen en de meest luxueuze hotels, liggen 
de oude stadskernen met kleine lemen huisjes, de moskeeën en de rijke 
geschiedenis van een woestijnvolk. In de nieuwe wijken zijn zandwegen 
vervangen door enorme boulevards met palmbomen; de oude soeks 
staan in schril contrast met shoppingcentra met de meest exclusieve 
merken; de kamelen moeten plaats ruimen voor dure automerken en 
autocircuits; in de havens worden de kleine authentieke dhows 
verdrongen door grote prestigieuze jachten. Deze wereld van verschil 
maakt ons reisprogramma doorheen de 3 Emiraten boeiend en 
gevarieerd. Een niet te missen aanbod. 

 

in dubbel € 1650 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen (max 20 
personen) 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. 
Behoudens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele 
verhoging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, 
de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden het 
niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het 
reisprogramma worden aangepast. 

* 5 eerste boekingen die we ontvangen krijgen €100  
korting per kamer (zowel voor een single als dubbele 
kamer) 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug (Incl maaltijden aan boord) 
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in een kwalitatief 4*hotel 
- Maaltijden volgens programma  
- Inkomgelden volgens programma en fooien 
- Luchthaventaksen, toeristenbelasting en BTW 
 
Niet inbegrepen:     
- Niet vermelde maaltijden   Formaliteiten: 
- Reis– en annulatieverzekering  - Internationaal reispaspoort 
- Persoonlijke uitgaven      (geldig tot 6 maand na retour) 
- Transfer vanuit Lochristi naar Zaventem: €30 pp        

€ 1895 in single 

MEER INFO VIA 

Lochristi | Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | lochristi@destelbergen.be 

Destelbergen | Dendermondesteenweg 494 | 9070 Destelbergen | T 09 378 31 91 destelbergen@jempireizen.be 

VROEGBOEKKORTING* 

-€ 100  
per kamer 



Dubai en Abu Dhabi 

 

Dag 1: Brussel – Dubai   (A) 
Rechtstreekse vlucht vanuit Zaventem naar Dubai met 
Emirates. Transfer naar hotel Hyatt Place Al Rigga, Ramada 
Chelsea**** of gelijkwaardig. 
 
Dag 2: Dubai   (O/M/A) 
Vandaag verkennen we Dubai, een unieke en spectaculaire 
metropool. We maken fotohaltes aan de Jumeirah moskee, 
de grootste moskee van Dubai; het Burj Al Arab hotel, het 
enige 7* hotel ter wereld gebouwd  in de vorm van een zeil 
van een dhow  op een kunstmatig eiland; het vermaarde 
hotel Atlantis The Palm dat eveneens op een eiland ligt en 
geïnspireerd is op de sage van Atlantis. We verkennen 
Marina Beach waar vooral “de twister” in het oog springt. 
In een abra (de lokale taxiboot) doorkruisen we de Dubai 
Creek om Deira te bereiken en er de soeks te bezoeken 
gekend om hun goud, kruiden en parfums. Na de lunch die 
inbegrepen is, staat het hoogste gebouw ter wereld, de 
Burj Khalifa, op het programma, een wolkenkrabber van 
828m en 124 verdiepingen. Het gebouw is uitgerust met de 
snelste liften ter wereld die ons naar de hoogste verdieping 
brengen vanwaar we een prachtig zicht hebben op de 
skyline van Dubai. Eerste kennismaking met de Dubai Mall.  
Avondmaal aan boord van een traditionele dhow om te 
genieten van de kleurrijke verlichting van de gebouwen 
rond de Dubai Creek. Overnachting in hotel Hyatt Place Al 
Rigga ****. 

 
Dag 3: Dubai – Sharjah - Dubai   (O/A) 
We beginnen onze dag met een bezoek aan de oude burcht 
Al Fahidi gelegen in Bastakya, het oude gedeelte van Dubai. 
Daarna rijden we naar het Emiraat Sharjah, door de vele 
culturele bezienswaardigheden de “Parel van de Golf” 
genoemd. We maken een wandeling rond het centraal 
plein waarrond de meeste bezienswaardigheden gebouwd 
zijn  en bezoeken het Sharjah Heritage museum, gewijd aan 
het authentieke erfgoed van Sharjah en de rijke cultuur van 
de Emirati met hun diepgewortelde Arabische gewoonten 
en tradities en aan het museum van de Islamitische 
beschaving. We bezoeken vervolgens de Blauwe Soek met 
zijn prachtige met mozaïek bekleedde arcades. Terugkeer 
naar Dubai en vrije lunch. In de namiddag woestijnexcursie 
met 4x4 terreinwagens over de enorme zandduinen van de 
Dubai woestijn. Deze spectaculaire ervaring eindigt met  
het bewonderen van de zonsondergang gevolgd door een 
typisch BBQ diner met de traditionele muziek en dans van 
de Bedoeïenen. Overnachting in hotel Hyatt Place Al Rigga. 

Dag 4: Dubai – Abu Dhabi - Dubai (O/L) 
Excursie naar het grootste Emiraat: Abu Dhabi. We houden 
halt bij het Emirates Palace hotel opgetrokken in Arabische 
koepelstijl. We bezoeken de Sjeik Zayed Grand Moskee, de 
grootste in de Emiraten en een van de grootste ter wereld. 
Ze is volledig gebouwd in marmer, heeft een enorm 
binnenplein en een schitterend interieur. Onze volgende 
halte is Heritage village, een reconstructie van een 
traditioneel oasedorp.  Na het middagmaal dat inbegrepen 
is, gaat de rit langs Corniche Road, de hoofdstraat van het 
oude Abu Dhabi die parallel loopt met de kust. De 
panoramische stadsrondrit gaat naar het kunstmatig 
aangelegde Yas Island omgeven door jachthavens. We 
maken een stop bij het gerenommeerde formule 1 circuit 
dat 220 bochten telt. We maken een fotostop bij Ferrari 
World, een attractiepark dat volledig in het teken staat van 
deze Italiaanse sportwagen en voorzien wat vrije tijd voor 
een bezoek aan de Mall. Daarna verkennen we het 
beroemde project Saadiyat Island, waar vier van de 
beroemdste architecten ter wereld hun projecten 
voorstellen voor de bouw van de musea Louvre en 
Guggenheim. De uitvoering van deze enorm dure projecten 
hebben heel wat vertraging opgelopen maar de musea 
zouden kunnen openen in 2017. We maken een stop bij 
het postmoderne expositiecentrum Manarat Al Saadiyat 
(plaats van verlichting) met zijn opvallende honingraat 
mantel. We keren terug naar Dubai voor de spectaculaire 
dansende fonteinen, gelegen naast de Burj  Khalifa en de 
Dubai Mall. Deze show is de grootste en duurste 
fonteinshow ter wereld. Iedere avond worden er meerdere 
fonteinshows vertoond met diverse choreografieën op 
oosterse of westerse muziek. Vrij avondmaal. Overnachting 
in hotel Hyatt Place Al Rigga ****. 

Dag 5: Dubai (O) 
Vrije dag om Dubai verder te ontdekken, te genieten van 
het strand of de hotelaccommodaties. De reisbegeleiding 
voorziet een facultatief programma met onder meer 
mogelijkheid voor een bezoek aan de 2 grootste Malls: 
Dubai Mall is met ruim 1200 winkels verdeeld over 4 
verdiepingen en een totaal vloeroppervlakte een half 
miljoen m² het grootste winkelcentrum ter wereld en in de 
Mall of Emirates vinden we naast de winkels en 
horecazaken een enorme skipiste en is een bezoek waard 
zijn. Met de watertaxi’s verkennen we de soeks op eigen 
tempo en is er ruim tijd om af te dingen op de meest 
uiteenlopende producten die er aan geboden worden. We 
pikken nog enkele extra voorstellingen mee van de 
dansende fonteinen op een terras waar we ook het 
avondmaal gebruiken. Overnachting in hotel Hyatt Place Al 
Rigga****.  

Dag 6: Dubai - Brussel 
Rechtstreekse terugvlucht naar Zaventem met Emirates. 

Zondag 17 december tot vrijdag 22 december 2017 | 6 dagen  

    Een uitgebreid programma vindt u op: 
    www.jempireizen.be / GROEPSREIZEN 

    Of contacteer ons:   T 09 395 06 06 
                                               info@jempireizen.be 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hotelclassificatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dhow
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstmatig_eiland

