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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Spectaculair Dubai met Abu Dhabi
Alle hoogtepunten met bezoek aan
Wereldexpo en woestijnresort!
Reis zorgeloos rond door het sprookje van Duizend-en-een-nacht!
Dubai is de place to be en een zeer veilige bestemming met heerlijke
temperaturen in de winterzon! Dit jaar nog unieker met een bezoek
aan de futuristische Wereldexpo. Een unieke combinatie van de
moderne wereld met de Arabische geschiedenis en cultuur! Bezoek
aan Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten
met veel groen, cultuur, historie, de prachtige Sheikh Zayed Moskee
en het indrukwekkende Louvre Museum. Hoogtepunt is ook een
verblijf in het beroemde Bab Al Shams Resort in de woestijn. Vliegen
met 5* airline Emirates en onze ervaren lokale gids laat u alles zien.
Een prachtige en complete reis die u zich nog lang gaat herinneren
met heel veel inclusief en alle hoogtepunten van de Verenigde
Arabische Emiraten!

Dag 1 - Düsseldorf - Dubai

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.995,- p.p.

Vertrekdata
10 maart 2022

€1995

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
luchthaven van Düsseldorf (o.v.b.)
Rechtstreekse vlucht met 5* airline
Emirates naar Dubai v.v. incl. bagage
4 nachten verblijf: 4* hotel in Dubai, 2
nachten 4* hotel in Abu Dhabi, 1
nacht in Bab Al Shams Resort

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: zuidenjacobsreizen.com
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Limburg – Düsseldorf – Dubai
Vanuit uw Limburgse opstapplaats de transfer per luxe touringcar
naar Düsseldorf Airport. U vliegt met Emirates rechtstreeks naar

7x ontbijt, 1x diner aan boord, 1x
lokaal restaurant Dubai, 4x in hotel, 1x
diner met entertainment
Ervaren Nederlandstalige lokale gids

Dubai. Uw vlucht vertrekt om 15.25 uur (onder voorbehoud). Aan

ter plaatse

boord krijgt u diner en diverse drankjes geserveerd. Tijdens de reis

Burj Khalifa ticket

kunt u gebruik maken van de schermen voor u. Aan boord zult u zich
dus ook niet vervelen. Aankomst na ca. 6 uur vliegen is om ca. 23.55

Bezoek aan Wereldexpo incl.

uur lokale tijd (tijdverschil is + 3 uur). Op de luchthaven staat onze
lokale gids ons op te wachten. De route naar ons hotel voert langs de
vele prachtig verlichte wolkenkrabbers. U verblijft in het hotel Holiday
Inn Al Barsha ****. Uw kamer is van alle gemakken voorzien, het hotel
beschikt tevens over een zwembad waar u heerlijk kunt afkoelen en
op loopafstand van het enorme winkelcentrum Mall of the Emirates!

Dag 2 - Modern Dubai, Burj Khalifa & spectaculair
diner
Modern Dubai
Eerst rustig ontbijten, vervolgens een uitgebreide tour door het
“Moderne” Dubai o.l.v. onze Nederlandstalige gids. Het imponerende
Blue Water Island met Dubai Eye, de Marina, een ontzettend mooi
gebied met een wandelboulevard, terrasjes en boten, gelegen tussen
de wolkenkrabbers en een fotostop bij het luxe Burj Al Arab Hotel,
een van de bekendste symbolen van Dubai mogen niet ontbreken.
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 op een
van de vele terrasjes. We eindigen met een wandeling door de
prachtige Souk Madinat in een onmiskenbare Arabische stijl. Het
complex wordt ook wel het Venetië van Dubai genoemd. Vervolgens
gaan we even opfrissen in het hotel. Vanavond bieden we een unieke
beleving. We gaan naar de immense Dubai Mall, met meer dan 1200
winkels en een enorm aquarium, daarnaast ligt de hoogste
wolkenkrabber ter wereld, de Burj Khalifa. In deze bijzondere
omgeving dineren we authentiek, en kunt u ook nog kijken naar de
dansende fonteinen.

entreeticket
Excursies oud en modern Dubai
Excursie Abu Dhabi
Excursie woestijnstad Al Ain
Vrije dag in Dubai met veel tips
Woestijnsafari met jeeps
Diner in openluchtrestaurant Al
Hadheerah
Eén van de veiligste landen ter
wereld
Het Zuiden & Jacobs Reizen
begeleiding gedurende de hele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes
Fooien
Verzekeringen
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 3 - Traditioneel Dubai & vrije middag
Traditioneel Dubai
Na het ontbijt en een vrije ochtend, maakt u aan het begin van de
middag tijdens een excursie kennis met traditioneel Dubai. We
maken een rondrit langs majestueuze paleizen van de sheikhs, lokale
woonwijken en een fotostop bij Dubai’s mooiste moskee. Wandeling
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langs 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. U gaat ook Al Fahidi bekijken, dit
is het oudste stadsdeel waar het fort een geweldige tegenstelling
vormt met de moderne wolkenkrabbers. De rest van de dag is vrij te
besteden. Vlakbij ons hotel is de Mall of the Emirates, hier kunt u zelfs
skiën, ga zeker een kijkje nemen. 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 op The Walk, een boulevard
aan het strand vol eetgelegenheden. Hier is het s ‘avonds leuk te
flaneren, dan gaat het om “zien en gezien worden” en is het een
parade van luxe bolides. Diner in hotel.

Dag 4 - Wereldexpo 2020 Dubai of vrije dag
Bezoek aan de Wereldexpo 2020
Vandaag ontdekken we de geweldige Wereldexpo,’The World’s
Greatest Show’ in Dubai en zien we wereldwijde innovaties. We zien
meer dan 190 landpaviljoens met verhalen uit alle hoeken van de
wereld, Nederland is ook vertegenwoordigd met een revolutionair
paviljoen. Tijdens de 182 dagen van Expo Dubai zijn er elke dag volop
nieuwe dingen te beleven, die het allerbeste van onze wereld laten
zien. Nieuwe smaken, geavanceerde technologie, kunst en cultuur, en
dat verspreid over 438 hectare met de meest innovatieve
landschappen die u ooit heeft gezien. Indien u niet geïnteresseerd
bent, kunt u ook in Dubai blijven en genieten van een volledig vrije
dag. Diner in hotel.

Dag 5 - Abu Dhabi Tour & overnachting
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. 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 is
overdekt door een koepel van metalen sterren, ontworpen door Jean
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Nouvel en bestaat uit maar liefst 55 kleine gebouwen met in totaal 23
verschillende

tentoonstellingsruimtes,

een

must-see

voor

cultuurliefhebbers. We overnachten in Abu Dhabi in het Courtyard by
Marriott Abu Dhabi. Diner in hotel.

Dag 6 - Al Ain
Al Ain
In de ochtend rijden we in ca. 2 uur naar het historische en
authentieke Al-Ain, waar we nog echt de Arabische cultuur
terugvinden. Vroeger was Al-Ain een belangrijke plaats op de
handelswegen tussen de VAE en Oman, hierdoor is de stad rijk aan
cultureel erfgoed en staat het op de UNESCO-werelderfgoed lijst.
Midden in de stad ligt de Al Ain oase, hierin staan meer dan 147.000
palmbomen. We brengen een bezoek aan het Al Ain Nationaal
Museum, waar u kennis kunt maken met de tradities en cultuur.
Daarna kunt u nog op de foto met een van de kamelen, tegenwoordig
worden deze dieren gebruikt voor de melk en sport! Op de terugweg
naar Abu Dhabi nog een fotostop bij het Jahili Fort. Diner in ons hotel.

Dag 7 - Bab Al Shams, Woestijnsafari & Arabisch
diner
Een absoluut must-do! Na het ontbijt verlaten we Abu Dhabi en rijden
we naar een “oase” van luxe in de woestijn. We checken in bij het
beroemde Bab Al Shams Resort gebouwd in de vorm van een
Arabisch Fort. Geniet van alles dat dit resort u te bieden heeft, neem
zeker een duik in het panorama-zwembad met zicht op de
woestijn. 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. Deze laatste avond
dineren in echte Arabische stijl we in het openluchtrestaurant Al
Hadheerah, een avond vol heerlijk eten, dans en entertainment.

Dag 8 - Terugreis
Dubai – Düsseldorf – Limburg
Na het ontbijt uitchecken en tegen de middag volgt de transfer naar
de luchthaven. U vliegt met Emirates om 14.20 uur terug naar
Düsseldorf airport. De landing is voorzien om 19.15 uur en dan zal onze
touringcar u terugbrengen naar uw opstapplaats in Limburg.

Hotel informatie

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20
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
Voor vliegreizen en (rivier) cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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Holiday Inn al Barsha****
Met zijn locatie in het stadscentrum bevindt Holiday Inn Dubai – Al
Barsha, an IHG Hotel zich op een gunstige plek in Al Barsha, een deel
van Dubai waar je beschikt over winkelstraten. Winkelliefhebbers
kunnen hun hart ophalen bij Winkelcentrum van de Emiraten en
Souk Madinat Jumeirah, terwijl natuurgenieters bij Kite Beach en
Jumeirah Beach van het natuurschoon in de omgeving kunnen
genieten. Elke kamer is standaard uitgerust met gratis snelle Wi-Fi en
een 32-inch flatscreen-tv.

Hotel verzorging: Halfpension (zie inclusief/exclusief)
Eenpersoonskamer (gehele reis): € 395,Hotel website: https://www.hialbarshadubai.com/
Hotel adres: Holiday Inn Al Barsha - Dubai - Verenigde Arabische
Emiraten
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Courtyard by Marriott Abu Dhabi****
Het Courtyard by Marriott World Trade Center, Abu Dhabi, is centraal
gelegen in het hart van Abu Dhabi, nabij een verscheidenheid aan
gerenommeerde zakelijke bestemmingen. 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, luxe beddengoed, gratis breedbandWiFi en een goed verlichte werkruimte. De marmeren badkamer is
uitgerust met een bad en een douche.

Hotel verzorging:
Hotel website: https://www.marriott.com/hotels/travel/auhcy-...
Hotel adres: 5th Street - Hamdan Bin Mohammed St - Zone 1E2 - Abu
Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Bab Al Shams Desert Resort*****
Het luxe 5-sterrenresort Bab Al Shams Desert Resort – Dubai ligt te
midden van de duinen rond Dubai. Het heeft een overloopzwembad
met uitzicht op de woestijn. De spa Satori biedt diverse
behandelingen, waaronder verjongingsmassages. Het Bab Al Shams
Desert Resort – Dubai is gebouwd in de stijl van een traditioneel
Arabisch fort. Via de binnenplaatsen met fonteinen, tuinen en stenen
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steegjes bereik je de ingerichte kamers, die werden ontworpen in een
Arabische stijl. U kunt de omliggende woestijn per jeep, te paard of op
een kameel verkennen. Het Bab Al Shams Desert Resort – Dubai
bevindt zich op ongeveer 45 minuten van de internationale
luchthaven en het centrum van Dubai.

Hotel verzorging:
Hotel website: https://babalshams.com/
Hotel adres: Al Qudra Road, Opposite Endurance City - Dubai - Dubai
- Verenigde Arabische Emiraten
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

