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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Magisch Dubai met Abu Dhabi
Een reis vol bizarre hoogtepunten naar de
Arabische “place-to-be”!

Ook in 2023 onze echte topper met een vernieuwd programma. Met
De Limburger Reizen naar Dubai, de imponerende stad aan de
Perzische Golf. Ontdek het sprookje van duizend-en-één-nacht! Het is
de place to be! Hier kan het niet op en hier is/lijkt alles groter en
extremer dan elders op de wereld. Winkels, eetgelegenheden en
entertainmentattracties van wereldklasse, prachtige stranden,
mysterieuzewoestijnenenerfgoedlocatiesboordevolcultuur,Dubai is
een onmisbare vakantiebestemming, met voor ieder wat wils. Een
unieke combinatie van de moderne wereld met de Arabische
geschiedenis en cultuur! We hebben een geweldig vernieuwde reis
samengesteld naar deze moderne, super schone Arabische stad vol
wolkenkrabbers. Omdat u het gewoon een keer gezien en beleefd
moet hebben! Tevens bezoekt u Abu Dhabi de hoofdstad van de
Verenigde Arabische Emiraten en weer helemaal anders dan Dubai.
Veel groen, cultuur, historie, de prachtige Sheikh Zayed Moskee en
het indrukwekkende Louvre Museum. U reist mét De Limburger
Reizen reisbegeleiding uit Limburg, transfer naar de luchthaven,
vliegt vanaf Düsseldorf met 5* luchtvaartmaatschappij Emirates en

8 dagen vanaf
€ 2.495,- p.p.

Inclusief
Bustransfer Limburg naar Düsseldorf
v.v.

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de hele reis

Rechtstreekse vlucht met Emirates
Düsseldorf - Dubai v.v.

7 overnachtingen in 5* Pullman
Jumeirah Lake Towers

1x diner aan boord van de vlucht, 4x
in hotel, 1x downtown Dubai

Uitgebreid excursieprogramma

Entree The Frame

Entree "At The Top" Burj Khalifa.
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geniet u ter plekke van mooie excursies o.l.v. een NL-talige gids, en
veel ENTREEGELDEN die INBEGREPEN zijn! U logeert in het moderne
5* hotel Pullman op basis van halfpension. 4 avonden dineren we in
het hotel, 1 avond dineren we in Downtown Dubai met zicht op de
Burj Khalifa en 1 avond onder de sterrenhemel in de woestijn. Een
heerlijke temperatuur van rond de 25 graden in februari en april met
gegarandeerd voldoende zon! Een prachtige reis naar de Verenigde
Arabische Emiraten die voor altijd in uw herinnering zal blijven! Uw
gids en reisbegeleiding voorziet u iedere dag van alle informatie,
zodat u uw vrije tijd goed kunt besteden naar uw eigen interesse! U
reist eenvoudig en veilig met het openbaar vervoer of per taxi (zeer
betaalbaar) door de gehele stad. Lees het uitgebreide reisprogramma,
en u zult zeker boeken en meereizen!

 

Dag 1 - Düsseldorf - Dubai

Vanuit uw Limburgse opstapplaats per touringcar met eigen De
Limburger Reizen begeleiding die gedurende de gehele reis bij u
blijft, naar Düsseldorf voor de vlucht van 14.30 uur (onder voorbehoud)
met Emirates naar Dubai, aan boord krijgt u lunch/diner en diverse
drankjes geserveerd. Tijdens de reis kunt u gebruik maken van de
schermen voor u, met het wereldberoemde entertainmentsysteem
ICE, waarin u vele films, series, muziek, en live tv kunt vinden. Aan
boord zult u zich dus ook niet vervelen. Aankomst na ca. 6 uur vliegen
is om ca. 23.55 uur (tijdverschil is + 3 uur). Vervolgens transfer naar ons
hotel. De route naar ons hotel voert langs de vele prachtig verlichte
wolkenkrabbers. U verblijft in het hotel Pullman Jumeirah Lakes
Tower *****. Uw kamer is van alle gemakken voorzien. Het hotel
beschikt tevens over een zwembad waar u heerlijk kunt afkoelen.

Dag 2 - Modern Dubai, Burj Khalifa & diner op top
locatie! 

Eerst rustig ontbijten, vervolgens een uitgebreide tour door het
“Moderne” Dubai o.l.v. onze Nederlandstalige gids. Het imponerende
Blue Water Island met Ain Dubai, de Marina, een ontzettend mooi
gebied met een wandelboulevard, terrasjes en boten, gelegen tussen
de wolkenkrabbers. Vervolgens naar de beroemde Palm Jumeirah, de
palmeilanden met de luxe woonwijken en aan het uiteinde het mooie
Atlantis the Palm. We pauzeren bij één van de nieuwste hotspots “The
Pointe”. Wandel langs het azuurblauwe water van de Perzische golf
en lunch (exclusief) op een van de vele terrasjes. In de middag een
wandeling door de prachtige Souk Madinat in een onmiskenbare
Arabische stijl naast het luxe Burj Al Arab Hotel, een van de bekendste
symbolen van Dubai. Het complex wordt ook wel het Venetië van
Dubai genoemd. Vanavond bieden we een unieke beleving. We gaan
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naar de immense Dubai Mall, met meer dan 1200 winkels en een
enorm aquarium. Aan de Mall staat ons volgende hoogtepunt: De Burj
Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld, met een hoogte van 828
meter. De entree is inclusief in de reissom! Met een razendsnelle lift
bereikt u het uitzichtplatform “At The Top” waar u 360 graden uitzicht
heeft over Dubai, een unieke ervaring! Vanavond dineren we
authentiek aan de voet van de Burj in Downtown Dubai. U kunt ook
nog kijken naar de beroemde dansende fonteinen en een bezoek
brengen aan de mooie Souk al Bahar.

Dag 3 - Traditioneel Dubai en Dubai Frame

Na het ontbijt maakt u tijdens een excursie kennis met traditioneel en
authentiek Dubai. We maken een rondrit met een Nederlandse gids
naar de historische wijk Al Bastakiya en per “abra”, de lokale watertaxi,
vaart u over Dubai Creek naar de exotische kruidenmarkt en talrijke
soeks en op de kruidenmarkt snuift u geuren op. In de wijk Al Seef ziet
u het trotse erfgoed van de Emirati. In de namiddag ook nog een
bezoek aan een nieuwe hotspot, de Dubai Frame. Het gebouw wordt
gezien als een metaforische brug tussen het heden en rijke verleden.
Via een panoramische lift komt u op het uitkijkpunt op 150 meter
hoogte, ook hier is de entree weer inclusief reissom. Het uitkijkpunt
bestaat grotendeels uit glas en het lijkt alsof u wandelt door de lucht.
De rest van de dag is vrij te besteden. Diner in hotel.

Dag 4 - Vrije dag, vol tips! 

Vandaag heeft u een vrije dag. Uw gids en reisbegeleiding voorziet u
iedere dag van alle informatie, zodat u uw vrije tijd goed kunt
besteden naar uw eigen interesse! U reist eenvoudig en veilig met het
openbaar vervoer of per taxi (zeer betaalbaar) door de gehele stad. U
kunt heerlijk gaan wandelen en lunchen bij The Beach aan Jumeirah
Beach Residence (ook geschikt voor strandgangers) bij het grote
reuzenrad Ain Dubai of het nieuwe Palm West Beach, een boulevard
aan het strand vol eetgelegenheden. Hier is het s ‘avonds leuk om te
flaneren, dan gaat het om “zien en gezien worden”. Een bezoek aan
het nieuwe “Museum of the Future” is ook een aanrader.
Winkelliefhebbers moeten terug naar de Dubai Mall of Mall of the
Emirates (tip: zie de enigste indoor skibaan in de woestijn). Vanavond
wederom diner in ons hotel.

Dag 5 - Palm View & Burj al Arab (optioneel)

Vandaag bieden we een optionele excursie naar The View at The Palm
en Hotel Burj Al Arab aan (€ 190,- per persoon inclusief transfers,
entree, gold cappuccino en tour door Hotel Burj Al Arab). U kunt ook
kiezen voor deze dag op eigen gelegenheid in te vullen. The View is
het nieuwste ‘hoogtepunt’ op de Palm eiland. Vanaf het
observatieplatform op de 52e verdieping heeft u een fantastisch

Louvre Abu Dhabi entreeticket

Woestijnsafari met jeeps incl.
avondmaaltijd

Nederlandstalige gids ter plekke

De Limburger Reizen reisbegeleiding
vanuit Limburg gedurende de gehele
reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten à € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5 per
persoon
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uitzicht over Palm Jumeirah en de Perzische Golf. In het interactieve
museum krijgt u te zien hoe het eiland is gebouwd. Vanuit de Palm is
het een korte rit naar 6* hotel Burj Al Arab. U maakt een tour door het
hotel van ongeveer 1 uur. Na de tour met gids krijgt u een heel
speciale cappuccino aangeboden. Helemaal in de stijl van de glitter
en glamour van Burj Al Arab met echt goud. Daarna volgt transfer
naar uw hotel, u kunt ook zelf terugreizen op eigen gelegenheid.
Vanavond dineert u in het hotel

Dag 6 - Abu Dhabi

Wederom een absoluut hoogtepunt! We rijden naar de hoofdstad van
de Verenigde Arabische Emiraten, Abu Dhabi. Vanuit de verte doemt
de schitterende witte Sheikh Zayed Grand Mosque op, waar we een
bezoek brengen (gepaste kleding verplicht). Een schitterend
bouwwerk en met 20.000 vierkante meter het grootste ter wereld! De
Sheik Zayed moskee, beschikt over 82 koepels, 1000 pilaren en vier
minaretten en er kunnen maar liefst 40.000 mensen tegelijkertijd
bidden. In de Moskee is onder andere het grootste handgeweven
tapijt ter wereld te vinden. Vervolgens rijden we langs talloze paleizen
waaronder het Emirates Palace en het presidentieel paleis Qasr al
Watan. In de middag bezoekt een culturele parel die u gezien moet
hebben in Abu Dhabi, het nieuwe Louvre Museum (inclusief entree).
Het indrukwekkende complex is overdekt door een koepel van
metalen sterren, ontworpen door Jean Nouvel en bestaat uit maar
liefst 55 kleine gebouwen met in totaal 23 verschillende
tentoonstellingsruimtes, een must-see voor cultuurliefhebbers. Diner
in hotel

Dag 7 - Woestijnsafari & Arabisch diner

Na het ontbijt heeft u vrije tijd, want pas in de namiddag nemen wij u
mee de woestijn in. Met jeeps die door ervaren chauffeurs worden
bestuurd. Tussen en over zandduinen tot wel 200! meter hoog is het
een avontuurlijke onderneming. Bij zonsondergang kleurt de woestijn
fantastisch rood. Geniet van deze spannende rit door de woestijn. ’s
Avonds bent u te gast in een Bedoeïenenkamp, waar u plaatsneemt
op kussens en onder een sterrenhemel kunt genieten van een
dansshow, tevens kunt u hier een ritje op een kameel maken, sisha
uitproberen, hennapainting of een foto met een valk nemen. Na
afloop rijden we met de jeeps terug naar ons hotel.

Dag 8 - Thuisreis

Na het ontbijt uitchecken en tegen de middag volgt de transfer naar
de luchthaven. U vliegt met Emirates om 14.20 uur (onder
voorbehoud) terug naar Düsseldorf airport. De landing is voorzien om
19.15 uur en dan zal onze touringcar u terugbrengen naar uw
opstapplaats in Limburg.

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Medicijnen mee op reis? Voor
sommige medicijnen heeft u een
verklaring nodig, wij verwijzen u
hiervoor naar de website van het
Centraal Administratiekantoor: https:
//www.hetcak.nl/regelingen/medicijn
en-mee-op-reis

Voor de eventuele benodigde
inentingen raadpleeg de GG & GD

Paspoort dient nog 6 maanden na
terugkomst geldig te zijn
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Hotelinformatie

Pullman Dubai Jumeirah Lake Towers*****

We ontdekken Dubai vanuit ons goede 5* hotel Pullman Jumeirah
Lake Towers dat een centrale ligging heeft. Het hotel beschikt over
moderne kamers met alle benodigde faciliteiten. Het hotel beschikt
over een rooftop-zwembad waar u na een dag “sightseeing” kunt
ontspannen. ’s Avonds kunt u nog een drankje drinken in Bar La Vue.
De metro is vlakbij, waarmee u eenvoudig door de stad reist.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer februari: € 665,-
Eenpersoonskamer april: € 495,-

Hotel website: https://all.accor.com/hotel/6305/index.nl.sht...
Hotel adres: Pullman Dubai Jumeirah Lakes Towers - Hotel &
Residence - Cluster T - adjacent to Damac Properties Metro Station -
Dubai - Verenigde Arabische Emiraten
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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