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

Dubai met Wereldexpo, Abu-Dhabi en de
Emiraten
Betoverend Dubai, Abu-Dhabi, Emiraten en
de Wereldexpo! 

Een unieke en onvergetelijke reis van De Limburger Reizen die u niet
mag missen, perfect begeleid wordt door een ervaren reisbegeleider
met veel Dubai-kennis. Dubai, imponerende en zonovergoten
moderne wereldstad 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. De
grootste winkelcentra te wereld, heerlijke eetgelegenheden en
entertainment attracties van wereldklasse, prachtige stranden,
mysterieuze woestijnen en erfgoedlocaties boordevol cultuur, Dubai
en de Emiraten 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 geweldige reis
samengesteld naar deze moderne, super schone Arabische stad vol
wolkenkrabbers. Omdat u het gewoon een keer gezien en beleefd
moet hebben, maar ook voor een herhaal-bezoek, want iedere jaar
veranderd er superveel in deze stad en is er zo veel te beleven en te
zien!

Zeer bijzonder in 2022, want u kunt ook een bezoek brengen aan de
Wereld Expo in het teken van “Connecting Minds, Creating the
Future” welke plaatsvindt in Dubai. Hier ziet u adembenemende

8 dagen vanaf
€ 1.995,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar
Düsseldorf Airport v.v.

Rechtstreekse vlucht met Emirates
Düsseldorf-Dubai met 5*
luchtvaartmaatschappij Emirates v.v.

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de hele reis

Luchthavenbelastingen

Transfers ter plaatse

7 overnachtingen in 4* Courtyard
Marriott Al Barsha

1x diner aan boord, 3x in hotel, 1x
Downtown Dubai

Excursies o.l.v. NL-talige gids conform
programma

Excursie en entreeticket Dubai World
Expo
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architectuur, indrukwekkende paviljoens, een rijk cultureel en
entertainment programma, dit mag u niet missen!

Ook bezoekt u Abu Dhabi de hoofdstad van de Verenigde Arabische
Emiraten en is weer helemaal anders dan Dubai, veel groen, cultuur,
historie, de prachtige Sheikh Zayed Moskee en het indrukwekkende
Louvre Museum. Ook een tour door de noordelijke Emiraten,
woestijnsafari met diner onder de sterrenhemel, boottocht in de
avond langs de skyline van Dubai en nog veel meer is inclusief tijdens
deze reis!

U reist mét De Limburger Reizen reisbegeleiding uit Limburg, transfer
naar de luchthaven, vliegt u vanaf Düsseldorf met 5*
luchtvaartmaatschappij Emirates en geniet u ter plekke van mooie
excursies o.l.v. een NL-talige gids, en veel inclusief! U logeert in een
modern 4* hotel op basis van halfpension. 3 avonden dineren we in
het hotel, 1 avond dineren we onder de Burj Khalifa, 1 avond diner
tijdens avondcruise en 1 diner in de woestijn tijdens de jeepsafari. Een
heerlijk temperatuur van rond de 24 graden in Januari en Februari
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.

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. 00.05 uur (tijdverschil is + 3 uur). Na aankomst ontmoeten
we onze N:-talige gids. De route naar ons hotel voert langs de vele
prachtig verlichte wolkenkrabbers. Vervolgens checken we in in ons
4* hotel Courtyard by Marriott Al Barsha, Uw kamer is modern
ingericht en van alle gemakken voorzien, het hotel beschikt tevens
over een zwembad waar u heerlijk kunt afkoelen!

Dag 2 - Traditioneel & Modern Dubai

Marhaba! Welkom! Na het uitgebreide ontbijtbuffet maakt u tijdens

Woestijnsafari met jeeps incl.
Avondmaaltijd in bedoeïnenkamp

Louvre Abu Dhabi Entreeticket

Avondcruise op Dubai Creek incl.
afscheidsdiner

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten à € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

SGR bijdrage á € 5,00 per persoon
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een excursie kennis met Dubai. We maken een rondrit langs
majestueuze paleizen van de sheikhs, lokale woonwijken en een
fotostop bij Dubai’s mooiste moskee. Wandeling langs Al Bastakiya en
per “abra”, de lokale watertaxi vaart u over Dubai Creek naar de
exotische kruidenmarkt en talrijke soeks vol glitter en goud, en op de
kruidenmarkt snuift u geuren uit de hele wereld op. U gaat ook Al
Fahidi bekijken, dit is het oudste stadsdeel. Vervolgens via de
Jumeirah moskee rijden we naar een van de beroemdste punten van
Dubai, het luxueuze Burj Al Arab hotel, korte wandeling langs het
strand en gelegenheid voor foto’s te maken. Vervolgens verder naar
de Dubai Marina, hier begint de Modern Dubai tour, en dat ziet u
direct! De wolkenkrabbers zijn een geweldige tegenstelling tot de
historie in het ochtendprogramma. Blue Water islands met het het
grootste reuzenrad ter wereld Dubai Eye. We maken een rondrit over
het kunstmatig aangelegde palmeiland, met het beroemde hotel en
waterparadijs Atlantis, maar ook het nieuwe hoogtepunt “The Point”
met een mooie wandelpromenade en uitzichtpunt langs de Perzische
golf. Dan naar het prachtige Souk Madinat, in een onmiskenbare
Arabische stijl. Het complex wordt ook wel het Venëtie van Dubai
genoemd. We eindigen deze dag bij The Burj Khalifa, het beroemdste
en met 828 meter het hoogste bouwwerk van de wereld. We
bevinden ons in Downtown Dubai, met de Dubai Mall, een enorm
winkelcentrum met meer dan 1200 winkels, eetgelegenheden,
entertainment en een aquarium (geweldig uitzicht, ook zonder entree
vanuit het winkelcentrum), is dit een ware attractie op zich. Buiten het
winkelcentrum vindt u voldoende terrasjes waar u kunt genieten van
heerlijke gerechten en drankjes met uitzicht op The Burj Khalifa en de
fonteinen. Eenmaal donker verandert het gebied in een oase van licht,
en gaat u genieten van de grootste en duurste fonteinenshows van
de wereld, begeleid met mooie muziekstukken, vergeet dit niet te
filmen. We dineren vanavond in een restaurant bij de fontein. U kunt
nog gezellig napraten in de bar van het hotel.

Dag 3 - Wereldexpo Dubai en vrije tijd

Vandaag een hoogtepunt dat u gezien moet hebben als u dit jaar
Dubai bezoekt. Dit is een ‘once-in-a-lifetime’ ervaring die u gewoon
niet mag missen. U ziet de architectonische, culturele en innovatieve
hoogtepunten van meer dan 191 landen die ieder hun eigen paviljoen
hebben. Het thema dit jaar is daarom ook “Connecting Minds,
Creating the future:”. Wandel over het enorme en bijzondere expo
terrein en laat u onderdompelen in de magie en diversiteit die de
wereld u gaat bieden in de toekomst. Aan het einde van de middag
reizen we terug naar ons hotel. Maar u kunt ook eenvoudig op eigen
gelegenheid met shuttle-bussen/metro terug naar de stad als u korter
of langer wilt blijven. Vanavond kunt u dineren in het hotel, een
drankje doen in de bar of met een taxi de stad ingaan.

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen

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 ggd

Paspoort dient nog 6 maanden na
terugkomst geldig te zijn

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
zijn van toepassing
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Dag 4 - Vrije ochtend & Woestijn Jeep Safari

Deze ochtend is ter vrije beschikking – er is zó veel te zien – u kunt ook
uitrusten in het zwembad van het hotel, bezoek een van de
bezienswaardigheden, ga naar het strand (tip: La Mer,de nieuwe
strandplek van Dubai met vele boetiekjes, bars en restaurants) of ga
winkelen in een van de winkelcentra. Voldoende te beleven en uw
reisbegeleiding informeert u graag. 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 Bedoeïnenkamp, 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 5 - Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah &
Fujairah Tour 

Vandaag gaan we een tour maken door de noordelijke Emiraten van
de VAE. We starten in Umm al Quwain, het kleinste emiraat en al
gesticht in 1775. Vervolgens naar Ras Al Khaimah, letterlijk ” Top van
de Tent”, de stad staat bekend om zijn authentieke Emirati-
architectuur, schitterende kustlijnen en uitgestrekte woestijnen met
een ruig berglandschap. De stad heeft een rijke en ruige geschiedenis
dat u nog kunt zien aan de vele vestingwerken en forten. Het laatste
Emiraat dat we vandaag zien is Fujairah, het gebied rondom de stad is
enorm bergachtig, en daarom is de route er naar toe al bijzonder
interessant te noemen. Vanavond dineren we in ons hotel.

Dag 6 - Abu Dhabi, Sheikh Zayed Moskee en het
Louvre!

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 aan brengen (gepaste kleding verplicht). Een schitterend
bouwwerk en met 20.000 vierkante meter de 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 Presidential Palace. Tevens
langs het Formule 1 circuit Yas Marina en Ferrari World. In de
namiddag een culturele parel die u gezien moet hebben in Abu
Dhabi, het nieuwe Louvre Museum. Het indrukwekkende complex
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van is overdekt door een koepel van metalen sterren, is ontworpen
door Jean Nouvel en bestaat uit maar liefst 55 kleine gebouwen met
in totaal 23 verschillende tentoonstellingsruimtes, een must-see voor
cultuurliefhebbers. ’s Avonds diner in ons hotel. Eventueel kunt u nog
naar Downtown Dubai, uw reisbegeleider informeert u graag over de
vele mogelijkheden!

Dag 7 - Vrije dag & Marina Diner Cruise

Deze dag is volledig ter vrije beschikking in Dubai. De afgelopen
dagen heeft u volop kennis gemaakt met deze stad, en zijn er zeker
veel “te bezoek of te doen” punten op uw lijstje bijgekomen. Ga zeker
terug naar Downtown Dubai met Dubai Mall en breng een bezoek
aan @The Top in de Burj Khalifa. Per hypermoderne lift stijgt u
supersnel naar het observatieplatform op en 124e verdieping, van waar
u een geweldig uitzicht heeft over Dubai. Ga wandelen en lunchen op
JBR The Walk, een boulevard aan het strand vol eetgelegenheden,
hier is het ook leuk voor ’s avonds te flaneren, dan gaat het om “zien
en gezien worden” en is het een parade van luxe bolides. U heeft van
hieruit ook uitzicht op het grootste reuzenrad ter wereld, Dubai Eye.
Deze laatste avond besluiten we met een sfeervolle avondcruise langs
de kust van JBR en door de prachtig verlichte Dubai Marina. U ziet
nog eenmaal de prachtig verlichte gebouwen van weer een heel
andere kant. Aan boord zal een diner-buffet worden geserveerd.

Dag 8 - Thuisreis Dubai-Düsseldorf

Na het ontbijt en vrije tijd volgt rond het middaguur de transfer naar
de luchthaven. U vliegt met Emirates om 14.40 uur (onder
voorbehoud) terug naar Düsseldorf. De landing is voorzien om 18.55
uur en zal onze eigen touringcar u terugbrengen naar uw
opstapplaats in Limburg.

Hotel informatie

Hotel Courtyard by Marriott Al Barsha****

Het Courtyard by Marriott Al Barsha, Dubai ligt aan Al Barsha Road,
vlak achter het winkelcentrum Mall of the Emirates en op enkele
minuten lopen van metrostation Mall of the Emirates. Het hotel
beschikt over diverse bars, een buitenzwembad en een
fitnesscentrum. Alle kamers zijn modern ingericht met gratis WiFi en
Airconditioning.

Hotel verzorging: halfpension
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Eenpersoonskamertoeslag: € 335,-

Hotel website: https://www.marriott.com/hotels/travel/dxbcb-...
Hotel adres: Courtyard by Marriott Al Barsha, Dubai - Dubai -
Verenigde Arabische Emiraten
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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