
Dag 1 • België - Abu Dhabi
We worden thuis opgehaald en nemen onze vlucht naar 
Dubai waar we ‘avonds aankomen en overnachten in 
het ****hotel Southern Sun Abu Dhabi.
 
Dag 2 • Abu Dhabi - Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)
In de loop van de dag nemen we onze transfer naar de 
haven van Dubai en schepen we in aan boord van het 
****schip MSC Splendida.

Dag 3 • Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)
We meren in de ochtend in Abu Dhabi aan en krijgen 
de kans om een facultatief bezoek te brengen aan 
de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. 
Tot de belangrijkste bezienswaardigheden behoren 
het extravagante Emirates Palace hotel en de nog 
spectaculairdere Sheikh Zayed Moskee. Bovendien 
liggen de bezienswaardigheden van Yas Island, locatie 
van het enorme Ferrari World themapark, iets verderop. 

Dag 4 • Sir Bani Yas (Verenigde Arabische Emiraten)
Een betoverende stop tijdens deze cruise naar de 
Verenigde Arabische Emiraten en Oman is het eiland Sir 

Bani Yas. Het is een verbluffend mooi natuurlijk para-
dijs met privé-stranden langs de zuidwest kust van Abu 
Dhabi. De liefhebbers genieten van de faciliteiten op het 
strand of maken facultatief een uitstap naar een enorm 
natuurreservaat gewijd aan bedreigde diersoorten van 
zowel het Arabisch Schiereiland als Afrika.

Dag 5 • Op zee
We genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 6 • Muscat (Oman)
We meren aan in Muscat, een van de oudste steden 
van het Midden-Oosten. Van hieruit werd wierook naar 
Griekenland en Rome verscheept, al vanaf de 2e eeuw. 
Tegenwoordig is het nog steeds mogelijk om sporen te 
vinden van het glorieuze verleden in het oude centrum 
waar, tot het eind van de vorige eeuw, de poorten drie 
uur na zonsopgang werden gesloten. Muttrah, het 
historische centrum van handel en activiteit van de 
hoofdstad, is een van de meest intrigerende en goed 
bewaarde delen van het stadscentrum.

Dag 7 • Khor Fakkan (Verenigde Arabische Emiraten)
Vanaf het schip kunnen we, uitgestrekt rond een 
prachtige baai, de stad Khor Fakkan zien. Het is 
een ideale plaats voor een korte uitstap. Met een 
plezierige kustweg, een vismarkt en een heerlijk strand. 
Bovendien is dit de ultieme plek om te duiken of te 
snorkelen. Het warme water van de Indische Oceaan 
is zeer aangenaam en minder troebel dan de Perzische 
Golf. 

Dag 8 • Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)
Rond de middag meren we aan in Dubai, een 
verrassende wereldstad vol contrasten. “Shop till 
you drop” in de gigantische Dubai Mall, het grootste 
winkelcentrum ter wereld. Bent u niet z’n shopper? Bind 
dan de ski’s onder op de indoor skibaan of geniet van 
een gigantisch aquarium met tropische vissen. Bezoek 
de top van de hoogste wolkenkrabber ter wereld. Bereik 
de top van de Burj Khalifa met een snelheid van 64,8 
kilometer per uur. Vanaf hier hebben we een verbluffend 
uitzicht over Dubai en de woestijn. Wilt u zich liever 
onderdompelen in de authentieke Arabische wereld? 
Dan kunnen we cultuur opsnuiven op de Gold Souk of 
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Cruise Verenigde Arabische Emiraten

Bezoek de sprookjesachtige steden in Verenigde Arabische Emiraten, de traditionele soeks in Dubai, de feeërieke paleizen, de opvallende architectuur 
van Abu Dhabi en Dubai en de gigantische winkelcentra. Deze cruise is de ideale manier om te genieten van de schitterende stranden en de groene 
valleien.



9 dagen / 8 nachten
volpension

Afreisdatum

Prijs per 
persoon

 (op basis van 2-pers 
binnenkajuit Bella)

22 februari 19 € 1220

Toeslag
Prijs per 
persoon

Binnenkajuit Fantastica
Buitenkajuit  Bella
Buitenkajuit Fantastica
Balkonkajuit Bella
Balkonkajuit Fantastica

€ 70
€ 170
€ 250
€ 320
€ 430

Eenpersoonskajuit (steeds op aanvraag)

Binnenkajuit Bella
Binnenkajuit Fantastica
Buitenkajuit  Bella
Buitenkajuit Fantastica
Balkonkajuit Bella
Balkonkajuit Fantastica

€ 340
€ 390
€ 440
€ 500
€ 550
€ 630

3e en 4e persoon in één kajuit 
(steeds op aanvraag) - alle kajuittypes € 1100

Kind tem 11 jaar
(steeds op aanvraag) - alle kajuittypes

€ 890

Drankenpakket (per kajuit te reserveren) € 182

Drankenpakket jeugd tem 17 jaar
(geen alcoholische dranken) € 84

Spice Souk. De namen zeggen het eigenlijk al. Bij de Gold 
Souk vinden we voornamelijk gouden juwelen en bij de 
Spice Souk vinden we tientallen kraampjes met kruiden 
en specerijen. Maak tijdens uw vakantie in ieder geval een 
wandeling over deze markten. U zal zich in een van de 
sprookjes uit duizend-en-één-nacht wanen!

Dag 9 • Abu Dhabi - België
In de late avond nemen we onze transfer naar de luchtha-
ven voor onze terugvlucht naar België.

MSC SPLENDIDA+

Het ecologische schip MSC Splendida neemt u mee in 
stijlvolle luxe naar de meest begeerde bestemmingen 
ter wereld, met als eerste bestemming het schip zelf. 
Geniet van de livemuziek en het buitengewone aanbod 
van bars met designerthema en restaurants met 
veel culinaire hoogstandjes om uit te proberen, van 
authentieke mediterrane specialiteiten tot pittige Tex-
Mex. Sluit uw avond af met een show van wereldklasse 
in het Strand Theatre, beproef uw geluk in het Royal Palm 
Casino of dans nog tot het ochtendgloren in de Club 33 
Disco. Er is ook een breed aanbod van sportfaciliteiten, 
zoals vier zwembaden, een Power Walking Track, een 
squashbaan en een ultramoderne fitnessruimte. Na al 
uw inspanningen, kunt u ontspannen in de MSC Aurea 
Spa met heerlijke Balinese massages, thalassotherapie, 
geavanceerde schoonheidsbehandelingen, een Turks 
bad, een sauna, een bubbelbad en een solarium. Of u 
kunt zonnebaden op het afgezonderde Top 18 zonnedek 
dat een schitterend uitzicht op zee biedt, zijn eigen 
spa-service en een bar heeft met gratis fruitsticks. De 
kinderen en tieners kunnen ook hun eigen fantastische 
voorzieningen ter beschikking hebben. 

UW KAJUITEN
 � Binnen-, buiten- of buitenkajuit met balkon
 � Algemeen: airco, badkamer met douche, haardroger 
en toilet, interactieve tv, radio beschikbaar op de tv, 
telefoon, internetverbinding mits toeslag, minibar, 
kluisje

 � Kajuiten van het type BELLA: deze kajuiten, liggen op 
de lagere dekken en de buitenkajuiten hebben een 
belemmerd zicht

 � Kajuiten van het type FANTASTICA: deze kajuiten 
liggen op de hogere dekken, met snelle toegang 
tot de liften en lounges en genieten van een 24-uur 
roomservice

SERVICE
 � Transfer van bij u thuis naar de centrale vertrekplaats 
en terug

 � Vluchten heen en terug naar Abu Dhabi 
 � Transfer van luchthaven naar het schip en terug
 � Overnachting in een ****hotel op basis van kamer & 
ontbijt

 � Cruise in volpension vanaf de 2e dag het middagmaal 
tem de 9e dag het avondmaal

 � Haventaksen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider 
vanuit België

NIET INBEGREPEN
 � Verplichte fooien aan boord: vanaf 12 jaar  
€ 10 pp/pd, kind van 2 tem 11 jaar € 5 pp/pd

 � Uitstappen
 � Drankenpakket (onbeperkte consumptie van alcoholi-
sche en niet-alcoholische dranken zoals wijn per glas 
- wit, rood, rosé en mousserende wijnen uit de “Alle-
grissimo Selectie”-, tapbier, frisdrank, mineraalwater, 
warme dranken en een ruime keuze aan drankjes en 
cocktails in de bar en ijs om mee te nemen in hoorn 
of cup). Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij 
naar http://www.msccruises.nl/nl_nl/Speciale- Servi-
ces/Allegrissimo-Pakketten.aspx

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Visum: bij aankomst kan eenvoudig een visum 
worden gekocht op de luchthaven of bij de grens-
overgangen. Een visum hoeft dus niet van te voren 
aangevraagd te worden bij de ambassade. Internatio-
nale paspoorten met stempels van Israël erin, worden 
afgeraden

 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen be-
voegde instanties te contacteren

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij  
uw reisdocumenten) 
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