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02 Vandaag brengen we een bezoek aan enkele uiterst indrukwekkende gebouwen in Dubai. Beginnen 
doen we met de Dubai Frame. Deze must-visit attractie staat op de grens tussen het oude en het 
nieuwe Dubai. Op de observatiedek een panoramisch uitzicht op de stad als nooit tevoren, met het 
oude, traditionele Dubai langs de ene kant, en de vele wolkenkrabbers van het moderne Dubai aan 
de andere kant. Vervolgens brengt de bus ons naar het hoogste gebouw ter wereld, de Burj 
Khalifa. Met de lift bereiken we de 124e verdieping en genieten we van een fenomenaal uitzicht. 
Hierna brengen we een bezoek aan de Dubai Mall. Met zijn watervallen, impressionant aquarium, 
ijspiste en 1200 winkels is dit echt een uniek belevingscentrum.. Hier krijgt u ook de tijd om te 
lunchen en de Mall te ontdekken op uw eigen tempo. De bus brengt ons terug naar het hotel. In 
de avond volgt een Dhow cruise met avondmaal langs de JBR-kustlijn en doorheen de schitterende 
Dubai Marina. 

Dubai Mall - Burj Khalifa @The Top – Dubai Frame

Afspraak op de luchthaven in Zaventem. Na de check-in nemen we onze rechtstreekse lijnvlucht met 
Emirates Airlines naar Dubai. Aan boord is een maaltijd voorzien en aankomst om middernacht.
U wordt opgewacht aan de luchthaven en er volgt een transfer per autocar naar Hyatt Dubai 
Jumeirah 4* (of gelijkaardig) te Dubai.

Brussel - Dubai

PROGRAMMA DISCOVER DUBAI
7 dagen - 6 nachten

September - Oktober 2022

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.
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*  De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.

AFREISDATA SEPTEMBER

OKTOBER

15/09 - 21/09

06/10 - 12/10
30/10 - 05/11
10/11 - 16/11



03 Na ons ontbijtbuffet stappen we op de bus voor een stadsrondrit enkele spectaculaire stops. Als 
eerste, een gloednieuwe attractie in Dubai, The Ain. Dit 250 meter hoge reuzenrad staat op het Blue-
waters Island en is het grootste reuzenrad ter wereld. Één rondje duurt ongeveer 38 minuten waarin 
u een adembenemend zicht krijgt van Dubai. Hierna rijden we verder naar The View at The Palm. 
Vanop het obervatiedek 240m hoog krijgt u een prachtig zicht van het Palm eiland. We houden een 
korte fotostop  aan het beroemde Atlantis Hotel. Hierna komen we aan in het sprookjes-achtige 
Madinat Jumeirah, voor velen een van de mooiste locaties in Dubai. Met onder andere een Belgian 
Beer Cafe, zijn hier talloze mogelijkheden om te genieten van een late lunch aan het water dat 
doorheen Madinat stroomt. De bus brengt ons terug naar het hotel. ’S Avonds is een diner voorzien 
in restaurant de Boardwalk aan de Dubai Creek met een zeer mooie setting.

Modern Dubai

05 Vandaag brengen we 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 verbluffend Palace of the Emirates. We 
lunchen in een typisch Arabisch restaurant. In de namiddag brengen we een bezoek aan het Louvre 
Abu Dhabi. Het schitterende koepelvormig gebouw is een indrukwekkend meesterwerk van Jean 
Nouvel. De heel eigenzinnige expositie is een must voor iedere cultuurliefhebber. Hierna begeven 
we ons naar het Ferrari World gebouw op Yas Island. Waarna we terugkeren naar ons hotel. 
’s Avonds staat er een diner op het programma in het Al Dawaar Revolving restaurant. 

Abu Dhabi
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04 Vandaag bezoeken we het traditionele Dubai. We beginnen met Al-Bastakiya, de oudste wijk van 
Dubai waar het contrast groot is met het hypermoderne Dubai. Kleine steegjes en historische huizen 
zorgen voor een unieke ervaring. Na een kijkje genomen te hebben aan het Al-Fahidi Fort brengt 
een Abra (watertaxi) ons via de Dubai Creek naar de exotische kruidenmarkt en glitterende Goud 
Souks, één van de belangrijkste handelscentra voor goud- en juwelenhandel. Hierna worden we 
door de bus afgezet aan La mer, waar u kunt genieten van een vrije lunch aan de kust. Na de lunch 
brengen we een bezoek aan het Museum of the Future. Het gebouw is een meesterwerk. Neem 
een kijk in de toekomst hoe technologie zich zal en kan ontwikkelen. We keren terug naar ons hotel. 
Het avondmaal is voorzien in het prachtige Ewaan Restaurant in het Palace Hotel met de beroemde 
fonteinshow met zicht op de Burj Khalifa. 

Traditioneel Dubai

06 Op deze dag genieten we van wat vrije tijd om in het hotel te relaxen, op eigen houtje Dubai te 
ontdekken, te shoppen in één van de talloze malls, etc. In de late namiddag is er een jeepsafari 
gepland in de Arabische woestijn. Hierop aansluitend volgt een barbecue met een buikdans show.

Vrije dag in Dubai + Jeep Safari 

07 Na ons ontbijt checken we uit en nemen de transfer naar de luchthaven van Dubai.  

Dubai – Brussel 
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*****

• Lijnvlucht Brussel – Dubai – Brussel met Emirates
• Transfers luchthaven – hotel – luchthaven in     

moderne bussen met airconditioning 
• 6 overnachtingen in hotel HYATT Dubai Jumeirah 

4* (of vergelijkbaar) in Dubai 
• Maaltijden: (alle transfers inbegrepen)
 6x ontbijtbuffet
 Dhow Cruise met transfers (dranken niet          
 inbegrepen)
 3 uitstekende avondmalen zoals vermeld in  
 programma 
 BBQ na Jeepsafari
 1 lunch in Abu Dhabi

HOTEL VERVOER

Een premium hotel dicht bij La 
Mer en de exclusieve wijk 
Jumeirah, geïnspireerd door het 
oude en het nieuwe Dubai. 

HEENHyatt Dubai Jumeirah ****

PRIJS & INFO
Vanaf € 1.499 p.p *
* Bij een afreis in September

Vanaf € 1.799 p.p *
* Bij een afreis vanaf Oktober

Minimum deelname van 25 
betalende deelnemers.

€

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa. gepubliceerd op onze website www.ctt.be.
• Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud 

van beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel-         
of luchthaventaksverhoging .

• De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.
• Wij raden aan dat reizigers die minder mobiel zijn, zich laten vergezellen door een partner die indien nodig hulp kan 

aanbieden tijdens de uitstappen.

TERUG DXB - BRU

Lijnvlucht Brussel – Dubai – Brussel 
met Emirates.
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Inbegrepen

• Traditioneel & Modern Dubai met Engelstalige lokale 
gids 

• Dubai City Tour met Engelstalige lokale gids
• Burj Khalifa @Top 
• Dubai Frame 
• Jeep Safari met aansluitende BBQ
• AIN Reuzenrad
• The View at The Palm
• Museum of the Future
• Abra watertaxi
• Abu Dhabi City Tour met Engelstalige lokale gids
• Louvre Museum
• Sheikh Zayed Grand Mosque

Uitstappen en toegangstickets

• Middag malen (uitgezonderd lunch in Abu Dhabi)
• Persoonlijke uitgaven
• Vrijblijvende fooien
• Annulatie- & bijstandverzekering: 7% op de reissom

Niet inbegrepen

BRU - DXB(of gelijkwaardig)

(Alle transfers inbegrepen)
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REISINFORMATIE
COVID-19 
Wij zullen u ruim voor afreis op de hoogte brengen van de huidige maatregel-
en.

Algemeen
• Internationaal Paspoort (rood boekje), vereiste geldigheidsduur van ten 

minste 6 maanden!
• Een kopie van uw (aan te raden!) reisverzekering 
• Kopie van uw Internationaal Paspoort
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Zeden, gewoonten en Kledij
Van reizigers wordt in Dubai verwacht dat zij de lokale zeden en gewoonten respecteren: 
• Alcoholverbod in het openbaar of in lokale bars en restaurants. 
• In de meeste hotels en restaurants is er een zeer uitgebreid alcoholisch aanbod.

Bij bezoek aan de Moskee (te Abu Dhabi) moeten vrouwen steeds het haar bedekken (“hijab rule”). Mannen kunnen zich 
gewoon kleden, maar geen korte short tijdens de uitstap naar Abu Dhabi. U draagt geen doorzichtige kledij - Dames: lange 
broek/rok die de enkels bedekt, lang mouwen en sjaal - Heren: lange broek (T-shirt mag maar geen zichtbare tatoeages op 
de armen). In ervaren mensentaal: Dubai is een Westerse enclave in de Arabische Wereld. Tijdens de uitstappen kleedt u zich 
het best, zoals op een zonnige zondag in België. ‘s Avonds kleedt men zich dan weer het best op. Neem zeker gemakkelijke 
schoenen en lichte kledij mee. Vergeet niet een goede zonnecrème en zonnebril mee te nemen alsook een pet of hoofddek-
sel. De gemiddelde temperatuur in september: ca. 32°C graden.

Geldzaken
De munteenheid in de Verenigde Arabische Emiraten is de Dirham (AED). Neemt u liever contant geld mee (in euro’s en/
of US $), dan kunt u dat wisselen tijdens de uitstappen. Het meest voordelige is geld uit de muur halen met uw Maestro- of 
Master/Visakaart. In Dubai is het vrij normaal om af te dingen. Uitzonderlingen: winkel in de shopping malls en de super-
markten waar vaste prijzen gehanteerd worden. Het geven van fooien in Dubai is vrij normaal.

Telefoon & gsm
Raadpleeg voor vertrek uw provider in verband met belmogelijkheden en kosten. In uw hotel is er gratis wifi. Bellen via 
Facetime met een iphone & via Skype is mogelijk, net zoals berichtjes verzenden via Whatsapp.
• Bellen vanuit Dubai naar België:      +32 , dan het netnummer zonder de eerste nul
• Bellen naar Dubai vanuit België:      +971, dan het netnummer zonder de eerste nul


