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Formule 1 Abu Dhabi Grand Prix 2021
6 daagse reis naar de Grand Prix van Abu
Dhabi inclusief Dubai

Maak het live mee in Abu-Dhabi, wordt Max Verstappen de eerste
Limburgse Formule 1 wereldkampioen?

De Limburger Reizen maakt een unieke 6-daagse reis naar de F1
Grand Prix van Abu Dhabi in combinatie met een bezoek aan Dubai.
Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten aan
de Perzische Golf, is het decor voor de laatste race van het jaar op een
van de meest spectaculaire circuits. U heeft 3-daagse entreekaarten
voor de kwalificaties en avondrace met zitplaatsen op de South
Grandstand Tribune, verblijf in een perfect 4* hotel in Abu-Dhabi
zodat u vlakbij het circuit bent, 1 overnachting Dubai en we vliegen
met 5* airline Emirates vanuit Düsseldorf. Alle transfers en
reisbegeleiding gedurende de hele reis zijn inclusief! De avondrace
biedt de mogelijkheid om gedurende de ochtend alle hoogtepunten
van de stad te zien tijdens een stadstour. Uw gids en reisbegeleiding
voorziet u iedere dag van alle informatie, zodat u uw vrije tijd goed
kunt besteden en de sfeer volop kunt proeven van deze moderne

6 dagen vanaf
€ 2.695,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar
Düsseldorf Airport

Vlucht Düsseldorf - Dubai met
Emirates Airlines v.v.

23 kilo bagage en 7 kilo handbagage

Lokale transfers per luxe touringcar

4 overnachtingen met logies en
ontbijt in 4* hotel Abu Dhabi

1 overnachting met logies en ontbijt
in 4* hotel Dubai
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stad. U reist eenvoudig en veilig met het openbaar vervoer of per taxi
(zeer betaalbaar) door de gehele stad. Ga winkelen in de enorme
winkelcentra, breng een bezoek aan het Louvre Museum of ga met
ons mee naar het spectaculaire Ferrari-World (exclusief entree). Met
een temperatuur van 25 graden is het ook heerlijk om naar het strand
te gaan. Tijdens deze reis maken we ook kennis met de wereldstad
Dubai, the place-to-be, met de 828 meter hoge Burj Khalifah, Blue
Water Island, het palmeiland en Souk Madinat Jumeirah. De laatste
avond gaan we op een indrukwekkende jeepsafari over de
zandduinen en sluiten we af met een een BBQ in de woestijn.
F1-liefhebbers en fans van Max Verstappen mogen deze fantastische
reis niet missen!

 

Dag 1 - Limburg - Düsseldorf - Dubai 

Vanuit uw Limburgse opstapplaats wordt u naar de luchthaven van
Düsseldorf gebracht. De Limburger Reisbegeleiding reist met u mee.
De Emirates vlucht vertrekt om 14.30 uur (onder voorbehoud) 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). Op de luchthaven wordt u ontvangen door
onze NL-talige gids. De route naar ons hotel duurt ongeveer 1,5 uur
naar Abu Dhabi. Vervolgens checken we in ons 4* hotel Courtyard by
Marriot WTC in Abu Dhabi. Uw kamer is modern ingericht en van alle
gemakken voorzien, het hotel beschikt tevens over een zwembad
waar u heerlijk kunt afkoelen!

Dag 2 - Abu Dhabi - vrije training

Begin de eerste dag in Abu Dhabi met een lekker ontbijt. Daarna
heeft u de tijd om de stad te verkennen. Wandel rustig naar de
Cornische Road met de spierwitte zandstranden, wandelboulevard en
skyline van Abu Dhabi. Om 11.30 uur wordt u opgehaald bij het hotel
en voor de eerste keer naar het Yas Marina circuit gebracht. Uw ticket
is geldig voor de South Grandstand Tribune met perfect uitzicht over
het circuit en de nieuw aangelegde hairpin, waar veel acties worden
verwacht aan het einde van de DRS zone. Op het grote scherm kunt u
alles goed volgen. De eerste vrije training begint om 13.00 uur tot
14.30 uur. U heeft tijd om te lunchen. Om 17.00 uur de tweede vrije
training tot 19.00 uur. Na de training transfer naar uw hotel.

Dag 3 - Abu Dhabi - Stadstour - kwalificatie

Na het ontbijt maakt u een stadstour door Abu Dhabi met een

Rondleidingen o.l.v. Nederlandstalige
gids

3 dagen South Grandstand Ticket

Oranje De Limburger shirt

Stadsrondrit in Abu Dhabi en Dubai

4x4 jeep woestijn excursie met show
en diner

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Entreeticket Ferrari World € 65,- per
persoon, bij boeking opgeven

Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entreegelden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

SGR bijdrage € 5,- per persoon
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Nederlandstalige gids. U bezichtigd onder andere de Sheikh Zayed
Grand Mosque. 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. 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 en het Emirates Palace, Cornische en
Qasr Al Watan. Omstreeks 13.00 uur keert u terug naar het hotel. Om
13.30 uur wordt u naar het circuit gebracht voor de 3e vrije training en
kwalificatie. Wie heeft er pole position voor de laatste race van het
jaar? Om 18.30 uur staat de bus voor u klaar om naar het hotel te
brengen. ’s Avonds is diner op eigen gelegenheid.

Dag 4 - Abu Dhabi - Ferrari World - Race

Race day!

Voordat de race begint maakt u (optioneel) eerst een ritje met de
snelste achtbaan ter wereld van 0 naar 240 kilometer per uur in 4,9
seconde. Zie de winnende F1-2000 waarmee Schumacher kampioen
werd en andere legendarische Ferrari’s in Ferrari World. Het
attractiepark Ferrari World (optioneel) ligt op het Yas Marina Island en
daarna is het een korte wandeling langs het circuit naar uw South
Grandstand tribune plaats.

U kunt lunchen bij de South Oasis, achter de tribune van de South
Grandstand. Hier liggen verschillende eetgelegenheden, shops met
promotiemateriaal van de teams en entertainment. Er is voldoende
tijd om uw plaats te zoeken en naar de 3e vrije training te kijken.

Om 17.00 uur start de race. Wie komt er als eerste over de finish en
wordt er wereldkampioen?

Na het vuurwerk en champagne begint het Yasalam After Race
Concert met een optredens van wereldberoemde top artiesten. U
kunt met de transferbus terug naar het hotel, maar u kunt er ook voor
kiezen om langer van het concert te genieten. Het concert duurt
ongeveer tot middernacht en daarna op eigen gelegenheid terug
naar uw hotel.

Dag 5 - Abu Dhabi - Dubai

Vanuit Abu Dhabi rijden we in 1,5 uur naar Dubai. 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, mysterieuze woestijnen en
erfgoedlocaties boordevol cultuur, Dubai is een onmisbare
vakantiebestemming, met voor ieder wat wils. Een unieke combinatie

Overige info
Uw heeft een paspoort nodig dat 6
maanden na terugkomst nog geldig
dient te zijn

Voor het circuit te mogen betreden
dient u verplicht gevaccineerd te zijn
tegen het coronavirus

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

Raadpleeg voor uw inentingen de GG
& GD

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl

Versie: 25 March 2022 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 3

https://www.delimburgerreizen.nl/?post_type=reizen&p=3547
https://www.delimburgerreizen.nl/


info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

van de moderne wereld met de Arabische geschiedenis en cultuur!
We hebben een geweldige dag voor u samengesteld.

Voordat we bij het hotel aankomen, maken we een tour naar Blue
Island, The Palm Jumeirah en Souk Madinat Jumeirah.

Na de stadstour is er tijd om te lunchen en daarna checken we in bij
het hotel.

Omstreeks 15.00 uur wordt u weer opgehaald met een 4×4 jeep voor
een sensationele excursie. Met een 4×4 jeep vliegen we over de
duinen tijdens de ‘dune bashing’ excursie diner en geniet van de
mooie zonsondergang Om 21.00 uur bent u weer terug in het hotel.

Dag 6 - Dubai - Düsseldorf - Limburg

Helaas komt er vandaag een einde aan een onvergetelijke race en
mooie herinneringen aan Abu Dhabi en Dubai. Met Emirates vliegt u
om 14.40 uur weer naar Düsseldorf waar u om 18.55 uur
aankomt. Onze touringcar brengt u vanuit Düsseldorf weer veilig naar
huis via de verschillende opstapplaatsen.

Hotel informatie

Courtyard by Marriott World Trade Center - Abu
Dhabi

Het Courtyard by Marriott World Trade Center, Abu Dhabi, is centraal
gelegen in het hart van Abu Dhabi. WIFI is gratis in het hele hotel. De
accommodatie is direct bereikbaar vanuit het winkelcentrum World
Trade Center Mall. Alle hotelkamers zijn ingericht met een flatscreen-
tv en luxe beddengoed. De marmeren badkamer is uitgerust met een
bad en een douche. U kunt een duik nemen in het buitenbad na een
training in de fitnessruimte. Een scala aan eclectische
eetgelegenheden is beschikbaar in Courtyard by Marriott World Trade
Center, Abu Dhabi, waaronder The Bistro, waar internationale
gerechten worden geserveerd. Koffie en lichte snacks zijn verkrijgbaar
in 5th Street Café.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamer (voor de gehele reis): € 460,-

Hotel website: https://www.marriott.com/hotels/travel/auhcy-...
Hoteladres:https://www.google.com/maps/place/Courtyard+by+Marr
iott+World+Trade+Center,+Abu+Dhabi/@24.4864879,54.3574135,15z/da
ta=!4m20!1m10!3m9!1s0x0:0xbaa1f29ba17cc62e!2sCourtyard+by+Marrio
tt+World+Trade+Center,+Abu+Dhabi!5m3!1s2021-09-15!4m1!1i2!8m2!3d

Reisprogramma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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24.4864879!4d54.3574135!3m8!1s0x0:0xbaa1f29ba17cc62e!5m3!1s2021-
09-15!4m1!1i2!8m2!3d24.4864879!4d54.3574135
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Courtyard by Marriott Al Barsha - Dubai

Het Courtyard by Marriott Al Barsha, Dubai ligt aan Al Barsha Road,
vlak achter het winkelcentrum Mall of the Emirates en op 5 tot 10
minuten lopen van de metrostations Mall of the Emirates en Sharaf
DG. Het hotel beschikt over een buitenzwembad en een
fitnesscentrum.

Alle kamers van het hotel zijn voorzien van een zithoek en een
flatscreen-tv met satellietzenders, gratis WIFI en airconditioning

Hotel verzorging: Logies en ontbijt

Hotel website: https://www.marriott.com/hotels/travel/dxbcb-...
Hoteladres:https://www.google.com/maps/place/Courtyard+by+Marr
iott+Al+Barsha,+Dubai/@25.1147671,55.1950065,17z/data=!3m1!4b1!4m9!
3m8!1s0x3e5f6bbdec7af509:0xd06aad28488f6555!5m3!1s2021-09-15!4
m1!1i2!8m2!3d25.1147846!4d55.1971774
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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