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Dubai, met de woestijn als achtertuin, heeft schitterende stranden en doet 
futuristisch aan met zijn megalomane projecten in zee: ‘Palmeilanden’ en ‘De 
Wereld’. Dubai is ook een ideale mix van het moderne leven en de Arabische 
cultuur, verpakt in een sprookjesachtige setting. Waar u ook bent tijdens een 
rondreis Dubai, de immens hoge Burj Khalifa zult u ten alle tijden aan de horizon 
zien staan. Shopaholics kunnen in Dubai hun dromen werkelijkheid laten worden 
in de Dubai Mall, het allergrootste winkelcentrum ter wereld. Dubai is het meest 
westers ingesteld van alle emiraten en richt zich voornamelijk op toerisme.

Dag 1 • Brussel - Dubai
Vertrek op de luchthaven te Zaventem 
met een rechtstreekse lijnvlucht van 
Emirates naar Dubai. Maaltijden aan 
boord tijdens uw vlucht. Onthaal en 
transfer naar uw prachtige hotel Al Seef 
Heritage, Curio Collection by Hilton. Al 
Seef is een nieuwe winkelpromenade 
urbanisatie langs de Creek.

Dag 2 • Old Dubai (o,a)
U start met de ontdekking Dubai 
tijdens een stadsrondrit in het oude 
stadsdeel. Wandeling langs Al-
Bastakiya,de oudste wijk van Dubai 
met het Al-Fahidi Fort. Een Abra 
(watertaxi) brengt u via de Dubai Creek 
naar de exotische kruidenmarkt en 
bekende Goud Soek, wereldwijd één 
van de belangrijkste handelscentra 
voor goud- en juwelenhandel. Ook 
bezoek aan het Dubai Museum. 
Fotostop aan de koninklijke paleizen. 
Vanavond de Dhow diner cruise als 
afsluiter. Tijdens de rondvaart aan 
boord van de verlichte traditionele 
Arabische dhow kunt u genieten van 
een rijk assortiment aan Arabische 
en internationale gerechten terwijl 
u rustig langs de diverse souks, 
wolkenkrabbers en historische 
gebouwen vaart.

Dag 3 • Modern Dubai (o,a)
Na uw ontbijtbuffet gaat het via 
Downtown naar het befaamde 
Palmeneiland en houdt u halt aan 
het beroemde Atlantis hotel. Daarna 
verder naar de wolkenkrabbers aan 
de Dubai Marina. Geniet verder van 
een vrij moment op de JBR The 
Walk met zicht op het grote nieuwe 
reuzenrad dat prijkt op het schiereiland 
Blue Waters. Verder naar het 
sprookjesachtige Madinat Jumeirah, 
met zijn Souk, waterkanalen en vooral 
het verbluffend zicht op het iconische 
zes sterrenhotel, de Burj Al Arab. 
Vanavond de geweldige woestijnsafari 
gevolgd door BBQ met buikdansshow. 
Met luxe vierwiel aangedreven 
terreinwagens trekt u de woestijn 
in waarbij een ervaren chauffeur de 
4×4 met hoge snelheden over de 
woestijnduinen stuurt. Tussendoor 
wordt er diverse keren gestopt om 
mooie plaatjes te schieten van het 
woestijnlandschap en om even bij te 
komen van de wilde rit over de duinen. 

Dag 4 • Abu Dhabi (o,m)
Volle daguitstap naar de hoogtepunten 
van Abu Dhabi. Bezoek aan de Sjeik 
Zayed Moskee, de derde grootste 
moskee ter wereld en een waar wit 
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marmeren pronkstuk in de Emiraten. Bewonder het 
luxe zes sterrenhotel Emirates Palace en het paleis van 
de koninklijke familie. In de namiddag brengen we een 
bezoek aan de culturele parel van het land, het Louvre 
Abu Dhabi. Dit schitterende koepelvormige gebouw 
omringd door water is een meesterwerk van architect 
Jean Nouvel en heeft zijn deuren geopend pas geopend 
einde 2017. Het Louvre Abu Dhabi is het nieuwe 
culturele hoogtepunt van Abu Dhabi. In het museum 
bevindt zich het duurste kunstwerk ter wereld, Salvator 
Mundi van Leonardo da Vinci. Het doek werd geveild 
voor 400 miljoen US dollar. Lunch in het Jing Asia 
restaurant van het Crown Plaza hotel en bezoek aan Yas 
Island waar ook het Formule 1 circuit en thema pretpark 
Ferrari World gelegen is. U kan buiten de Formula Rossa 
achtbaan zien vertrekken tegen een snelheid van maar 
liefst 240 km/uur.

Dag 5 • Dubai The Frame - Dubai Mall -  
Khalifa@THE TOP (o,a)
Eerst naar The Dubai Frame, Dubai’ s meest recente 
bezienswaardigheid voor een fotostop. The Frame 
bestaat uit twee hoge torens die bovenaan met 
elkaar zijn verbonden door een 93 meter lange 

glazen brug. Daarna begeeft u zich naar de Dubai 
Mall voor oneindig shopping plezier. Bezoek aan 
de indrukwekkende Burj Khalifa, met zijn 828m 
het hoogste gebouw ter wereld. Met de lift naar 
de 124ste verdieping waar ademloos zal genieten 
van een fenomenaal uitzicht. Avondmaal in het 
restaurant Asado gekend om zijn heerlijke steaks 
en ideale ligging om de spectaculaire fonteinen te 
bewonderen.

Dag 6 • Dubai (o,a)
Een vrije dag om zelf in te vullen is echt wel nodig. Ga 
zwemmen met de dolfijnen in Atlantis, doe een tea-
time in één van de luxe hotels, bezoek de Mall of the 
Emirates, maak een spannende vlucht over Dubai 
met een watervliegtuig, ga skiën (echt waar) of geniet 
gewoon van het zwembad. Onze reisleider staat u bij 
met raad en daad als u niet kan beslissen. ’s Avonds 
transfer naar de exclusieve Dubai Lakeview Golf Club 
voor een zeer fijn verzorgd afscheidsdiner (inclusief 
alcoholische dranken).

Dag 7 • Dubai - Brussel (o)
Helaas neemt u vandaag afscheid van het sprookje 
van Duizend-en-Eén-Nacht met de ontelbare 

hoogtepunten. Transfer naar de luchthaven van Dubai. 
Lijnvlucht met Emirates naar Zaventem.

7 dagen • 6 nachten
maaltijden volgens programma

Vertrekdata Prijs per persoon
op basis van 2-pers. kamer

02 mei 2023 € 2395

02 oktober 2023 € 2710

Toeslag

Eenpersoonskamer 
- 02/05
- 02/10

 
€ 275 
€ 350

 � Erg compleet programma 
 � HALF pension 
 � Bij Reizen Lauwers zijn de  
bezoeken, fooien en inkomgelden 
inbegrepen

onze troeven
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