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BELEEF OUDEJAAR 
IN DUBAI

Het sprookje van duizend-en-één- nacht
27 december 2019 - 02 januari 2020



Schitterende witte zandstranden, archeologische schatten en prachtige moskeeën delen het  
uitzicht met ultramoderne architectuur en unieke ontspanningsmogelijkheden. Dit is een reis 
waar oud en nieuw harmonieus samengaan.

Er zijn tastbare en zichtbare overblijfselen uit elke eeuw waardoor dit een inspirerende en  
unieke bestemming is. Zelfs als u verwacht om verrast te worden, blijft dit magische land met zijn  
kristalheldere wateren u absoluut verbazen. Deze prachtige reis naar de Verenigde Arabische 
Emiraten laat niemand onberoerd. 

PROGRAMMA
Dag 1 27 december 2019
BRUSSEL - DUBAI
Afspraak met onze reisleider op de luchthaven te Zaventem. 
Na de check-in nemen we onze rechtstreekse lijnvlucht met  
Emirates Airlines naar Dubai. Maaltijden & overnachting aan 
boord tijdens onze nachtvlucht. 

Dag 2 28 december 2019

TRADITIONEEL DUBAI
Na ons ontbijtbuffet starten we met een korte ontdekking  
van de Arabische parel tijdens een stadsrondrit in het oude 
Dubai. We wandelen langs Al-Bastakiya, de oudste wijk van  
Dubai met het Al-Fahidi Fort. Een Abra (watertaxi) brengt  
ons via de Dubai Creek naar de exotische kruidenmarkt en  
de glitterende Goud Souk, wereldwijd één van de belangrijkste  
handelscentra voor goud- en juwelenhandel. We brengen  
ook bezoek aan een ledermodeshow en een juwelier. In de  
avond volgt optioneel de mogelijkheid om een Dhow Cruise  
te maken met avondmaal langs de JBR kustlijn en doorheen  
de schitterende Dubai Marina. 

MODERN DUBAI
We bereiken Dubai in de ochtend. We worden opgewacht door 
onze Nederlandstalige gids en begeven ons naar ons hotel  
Hyatt Place Al Rigga**** waar we eerst ons ontbijt nemen.  
Daarna rijden we via het schitterende Downtown naar het  
palmeneiland en houden halt aan het beroemde Atlantishotel. 
Daarna begeven we ons naar de wolkenkrabbers aan de Dubai  
Marina. We genieten verder van een vrij moment op de JBR  
The Walk met zicht op het grootste reuzenrad ter wereld.  
Verder naar het sprookjesachtige Madinat Jumeirah, met zijn  
souk, waterkanalen en vooral het verbluffend zicht op het  
iconisch hotel, de Burj Al Arab. U kan hier uw namiddag verder  
doorbrengen of terug naar het hotel gaan.

Dag 4 30 december 2019
ABU DHABI - LOUVRE
Vandaag brengen we  een bezoek aan het Emiraat Abu Dhabi.  
We starten met een bezoek aan de schitterende moskee,  
een waar pronkstuk in de Emiraten. Verder naar de Corniche  
waar we de talrijke paleizen kunnen bewonderen waaronder  
het verbluffende Palace of the Emirates. In de namiddag  
brengen we een bezoek aan de culturele parel van het land,  
het Louvre Abu Dhabi. Het schitterende koepelvormig gebouw  
is een indrukwekkend meesterwerk van Jean Nouvel. De  
heel eigenzinnige expositie is een must voor iedere cultuurlief-
hebber. Terug naar Dubai. In de avond optioneel avondmaal in 
de iconische Burj al Arab.

Dag 3 29 december 2019



PROGRAMMA

BURJ KHALIFA - @THE TOP
Vandaag brengen we een bezoek aan het indrukwekkende 
Burj Khalifa, met zijn 828m het hoogste gebouw ter wereld. 
Met de lift bereiken we de 124ste verdieping en genieten we 
van een fenomenaal uitzicht. Daarna brengen we een 
bezoek aan de Dubai Mall. In de avond volgt optioneel de 
mogelijkheid om oudejaarsavond te vieren in het Palace hotel 
nabij de Burj Khalifa.

Dag 5 31 december 2019

VRIJE DAG IN DUBAI - JEEPSAFARI (optioneel)
U brengt deze dag van de reis door naar eigen wens: op eigen 
houtje Dubai ontdekken, shoppen of ontspannen op één van 
de talrijke stranden. In de late namiddag is er (optioneel) een 
jeepsafari gepland in de Arabische woestijn. Aansluitend volgt 
een barbecue met een buikdans show onder de sterrenhemel. 
Overnachting in het hotel.

Dag 7 02 januari 2020
DUBAI - BRUSSEL
Vandaag nemen we afscheid van het sprookje van Duizend-
en-één-nacht met de ontelbare hoogtepunten. Na ons ontbijt 
chechen we uit en nemen we de transfer naar de luchthaven 
van Dubai. Aankomst in Brussel in de vooravond.

DE PRIJS OMVAT
 Lijnvlucht Brussel - Dubai - Brussel met 
     Emirates Airlines
 Extra ontbijt in het hotel bij aankomst 
     op dag 2
 Nederlandstalige begeleider gedurende 
     de volledige reis
 Lokale Nederlandstalige gids tijdens de uitstappen
 5 hotelovernachtingen in hotel Hyatt Place 
     Al Rigga **** in Dubai
 6 x rijkelijk ontbijtbuff et
 Excursies:
 Dag 2: Modern Dubai
 Dag 3: Traditioneel Dubai
 Dag 4: Abu Dhabi met het Louvre museum
 Dag 5: Burj Khalifa @Th e Top
 Transfers in moderne bussen met airconditioning

DE PRIJS OMVAT NIET 
 Persoonlijke uitgaven
 Middag en avondmalen
 Vrijblijvende fooien
 Hoteltaksen 3,50 € per kamer / nacht
 Facultatieve excursies: in pakket 245,00 €
 Verzekering
 Oudejaarsdiner: 450,00 € per persoon

SINGLE SUPPLEMENT VANAF
499,00 € per persoon

Dag 6 01 januari 2020
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3 Facultatieve Excursies* (in pakket € 245)

Dag 3
DHOW CRUISE MET AVONDMAAL*

€ 60

Dag 4
AVONDMAAL IN DE BURJ AL ARAB*

€ 140

Dag 6
JEEPSAFARI + AVONDMAAL*

€ 90

Hotel Hyatt Place Al Rigga****

Faciliteiten
 Gratis Wi-Fi
 24-uurs receptie met meertalig personeel
 Bagageopslag
 Excursiebalie
 2 restaurants & bar
 Terras met barbecuevoorzieningen
 Buitenzwembad met snackbar
 Gym die 24 uur lang open is
Kamer
 Gratis Wi-Fi
 Airconditioning
 Minibar
 Badkamer met toiletartikelen & haardroger
 Eigen eethoek
 Elektrische waterkoker
 Televisie met sattelietkanalen
 Kluisje

Met z’n grote kamers en afwisselende ontbijt is dit hotel is een ideaal voor gasten die comfort  
zoeken. Voor de sportfanaten is er een moderne gymzaal die rond de klok open is. Hou je  
meer van relaxen, dan kan je terecht in de lounge die voorzien is van sofa’s en iMacs.

Dag 5 - apart bij te boeken!
OUDEJAAR IN HET PALACE HOTEL

€ 450
(Incl. alcoholische dranken)


