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Geachte reiziger,

e ‘Queen of Sheba’, Ali Baba, wierook en karavanen… de “Oriënt” roept exotische 

beelden op van stille woestijnen, groene palmoasen en zoete muntthee. En 

die Oriënt is niet helemaal verdwenen. Het volstaat een woestijntocht te maken, 

een rondreis in het ruige binnenland van Oman te ondernemen of de Egyptische 

koningsgraven te bezoeken om de 19de-eeuwse sfeer van grote woestijnreizigers te 

herbeleven. 

Dit jaar bieden we voor het eerst Saudi-Arabië aan met twee individuele 

cultuurrondreizen doorheen duizenden jaren geschiedenis. Dit is een gloednieuwe 

bestemming voor de pioniers onder onze reizigers. De musea en archeologische sites 

zijn indrukwekkend en de landschappen van een ongeëvenaarde schoonheid. Ook 

het wegennet, de accommodatie en uw lokale engelbewaarder zijn van het hoogste 

niveau. 

In de zeven Emiraten bezochten we onlangs opnieuw àlle luxehotels. We selecteerden 

hieruit de hotels met de beste ligging, een onberispelijke service, talloze faciliteiten 

en een eigen karakter. En daar zijn acht nieuwe hotels bij in Dubai en Abu Dhabi. 

Veel aandacht werd aan de vijf oostelijke Emiraten besteed met ook daar vijf nieuwe 

hotels en voor het eerst ook het onbekende Umm al-Qawain. Ook de kleinere 

Golfstaten Qatar en Bahrain kregen een update met nieuwe hotels. En onze zeer 

gewaardeerde rondreizen in Oman, Jordanië, Egypte en Israël werden geactualiseerd, 

de cruises op de Nijl geherwaardeerd en alle strandhotels herbekeken. 

Net als voor de mythologische Odysseus zorgen wij voor uw persoonlijke 

beschermengel. U reist individueel maar u bent nooit écht alleen: overal wordt u 

verwacht en kan u beroep doen op onze lokale vertrouwenspersoon. 

In deze wereld van Odysseus heten we u van harte welkom. Het is ons ultieme doel 

u die zorgeloze vakantie te bezorgen waar u naar uitkijkt. Odysseus werkt nu 50 

jaar uitsluitend met de absolute top in de reiswereld en van die ervaring laten we u 

genieten.

Wij hopen, zeer oprecht, dat deze nieuwe brochure voor onze trouwe reizigers de deur 

mag openen naar ontspannen en aangenaam reizen. Is het de eerste maal dat u met 

ons reist, dan hopen we dat u van het verschil zal genieten.

Met vriendelijke groet,

Odysseus

Deluxe Travel Experience

P.S. Wie met Odysseus op reis gaat mag het beste verwachten. Zo worden enkel 

absolute tophotels  weerhouden  en  worden  alle  vluchten  uitgevoerd  met  

regelmatige  lijndiensten.  Toch prettig, die zekerheid.

D
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EXCLUSIEF BELEVEN

DE BESTE HOTELS

Onze hoteliers weten dat het een bijzonder publiek is dat met Odysseus reist. Hierdoor is hen geen  

moeite  teveel  om  uw  persoonlijke  wensen  te  vervullen.  En  dat  is  precies  wat  Odysseus-

reizigers zo op prijs stellen. Enkel wanneer een hotel aan onze hoge eisen voldoet binnen zijn 

categorie, maakt het kans een Odysseus contract te bekomen. Daarbij is onze ongebondenheid  

een  niet  te  onderschatten  voordeel.  Hierdoor  kunnen  we  vrij  kiezen  tussen  alle  hotels en u 

het beste ter wereld aanbieden.

UNIEKE BELEVINGSCIRCUITS 

De  tijd  dat  u  met  een  lokale  gids  enkel  wat  hoogtepunten  ging  bekijken  is  lang  voorbij.  

Al  onze  rondreizen  omvatten  vandaag  unieke  elementen  die  uw  persoonlijke  beleving  sterk  

doen  toenemen.  Zo  omvatten  onze  circuits  kooklessen,  fietstochten,  streetfood  wandelingen, 

nachtelijke shows, glamping, cruises, Vespatochtjes en tal van onvergetelijke ervaringen.  Altijd  

kan  u  terugvallen  op  uw  lokale  beschermengel,  altijd  is  er  assistentie  indien  nodig. Welkom 

in de 21ste eeuw.

UW PERSOONLIJKE BEWAARENGEL

We maken er een punt van de grootst mogelijke klantenservice te verlenen en we verzekeren u 

dat lokale assistentie en informatie te allen tijde beschikbaar is. Onze lokale agenten, met wie  wij  

een  jarenlange  relatie  hebben  opgebouwd,  wachten  u  op  bij  aankomst,  brengen  u  naar uw 

hotel of verzorgen uw hele rondreis. Zij zijn uw persoonlijke engelbewaarder, staan voor u klaar 

om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over excursies, vluchten te herbevestigen enz. 

Daarenboven kunnen ze snel met ons in contact treden zodat adequate interventie mogelijk is.

KIES  UW  HOTEL  AAN  DE  HAND  VAN  DE  BEROEMDE  
STERREN VAN ODYSSEUS

Onze ‘sterren’ zijn sinds geruime tijd dé standaard geworden om snel een tophotel te kunnen 

inschatten. Dat is ook niet zo verwonderlijk: in onze beoordeling houden we weinig rekening met de 

officiële hotelclassificaties gezien de normen per land te veel verschillen. We gaan in onze beoordeling 

zo objectief mogelijk te werk en gebruiken tal van criteria zoals de ervaringen  van  onze  reizigers,  

onze  eigen  ervaring,  de  service,  het  karakter,  de  uitstraling,  de  gunstige ligging, enz.

Bij onze beoordeling zijn we bijzonder streng om onze sterren niet te devalueren. Uiteraard moet 

u bij uw keuze ook de beschrijving en foto’s voor ogen houden en zich realiseren dat elementen van 

een hotel in de loop van een jaar kunnen wijzigen.

In grote lijnen beantwoorden de sterren aan volgende categorieën:

6 sterren: Behoort tot de wereldtop. 

Wordt slechts uitzonderlijk toegekend.

5 sterren: Deluxe

Gewoon de beste hotels. Met perfecte service.

4 sterren: 1ste klasse

Unieke hotels op een unieke locatie.

Daartussen de ’halve’ sterren, om een nog subtieler onderscheid 

mogelijk te maken.

ODYSSEUS 2023
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EXCLUSIEF BELEVEN

GOURMET & GASTRONOMIE
Regelmatig kunnen genieten van een verfijnd diner onder de tropische sterrenhemel en met een 

heerlijk glas wijn gezellig natafelen, ook dat hoort bij een geslaagde vakantie. Natuurlijk  zijn  de  

restaurants  in  de  door  ons  geselecteerde  hotels  van  een  uitstekend  niveau, maar in onze circuits 

hebben we getracht veelal buiten uw hotel bijzondere culinaire arrangementen te treffen.

HONEYMOON & JUBILEA
Exotische  stranden  en  rondreizen  zijn  gedroomde  bestemmingen  voor  huwelijksreizen  en  

jubilarissen. Romantische resorts, hotels met speciale kortingen voor de bruid of die bijzondere 

attenties bieden zijn er in ruime keuze. Is uw reis een honeymoon of heeft u iets speciaals te 

vieren, breng ons dan op de hoogte. Op onze beurt informeren wij uw hotel en wacht u wellicht 

een verrassing, een upgrade, een romantisch diner...

FAMILY
Een familievakantie kan vele vormen aannemen, met drie of met zes, met peuters en kleuters 

of met jonge kinderen, tieners en grootouders. Belangrijk zijn altijd de veiligheid en de ruimte, 

voldoende sportmogelijkheden, een leuke kinderclub, een zacht zandstrand en...een rustig  plekje  

voor  de  ouders.  Bovendien  bieden  vele  hotels  interessante  kortingen  aan.  

SPORT
Voor vele reizigers is vakantie de uitgelezen periode om actief hun sport te beoefenen of om kennis 

te maken met een nieuwe sport. Vooral golfen, duiken en snorkelen scoren hierbij hoog. Een klein 

of groter fitnesscentrum, één of meerdere tennisbanen en een watersportcentrum zijn in de 

meeste strandhotels wel aanwezig. Duiken kan op vele bestemmingen. 

Zeer in trek zijn echter de Malediven, waar elk hotel zowat over een eigen rif en PADI duikcentrum 

beschikt.  Ook  vele  eilanden  in  de  Caraïben  en  natuurlijk  ook  de  Rode  Zee  beschikken  over  

uitstekende duikmogelijkheden.

WELLNESS
De meeste hotels beschikken over een spa- of wellnesscentrum. Sommigen hebben extra 

inspanningen gedaan om een totaalbeleving te creëren met een ruim aanbod aan behandelingen. 

Hier kunt u gewoon genieten van een heerlijke massage, een aromatherapie, een ayurvedische 

consultatie of een kuur van een dag of een hele week. Onder ‘faciliteiten’ hebben we deze 

mogelijkheden apart vermeld.

LIJNVLUCHTEN
Er zijn zoveel vluchtmogelijkheden dat we hebben geopteerd om u deze afzonderlijk aan te bieden. 

Achteraan, in de roze pagina’s, bieden wij een keuze tussen twee of drie luchtvaartmaatschappijen. 

Hierdoor kunt u dagelijks vertrekken en bent u niet gebonden aan vakanties van precies één of 

twee weken. 

Als u zich tijdens de vlucht bijzonder wil laten verwennen, dan kan u met Odysseus in ‘Business 

Class’ vliegen of in ‘First Class’ aan verrassend gunstige tarieven.

COVID-19
In deze post-Covid periode hoeft u zich bij Odysseus geen zorgen te maken. U kan rekenen op onze 

maximale flexbiliteit en transparante annulering- en omboekingsvoorwaarden. Al meteen bij uw 

offerte wordt u degelijk ingelicht over de verplichte documenten en de geldende gezondheidsregels 

op uw bestemmingen. We informeren u ook steeds over alle inreisvoorwaarden.

DELUXE  |  TRAVEL  |  E XPERIENCE
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Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)
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Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov              Dec
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De Verenigde Arabische Emiraten omvatten zeven van oorsprong zelfstandige emiraten die in 

1971 samengevoegd werden: Ajman, Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah 

en Umm al- Quwain. Zeer opvallend zijn de netheid en veiligheid, de brede lanen, de palmen, 

fonteinen en bloemperken. Terwijl vooral Dubai en Abu Dhabi bekend zijn bieden ook de andere 

Emiraten luxe en comfort in een rustigere omgeving.  Daarom stellen we u dit jaar ook enkele 

pareltjes voor in Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah en Sharjah. Allemaal zonzeker, met ideale 

temperaturen voor een paar weken er tussenuit tijdens onze sombere wintermaanden.

Abu Dhabi is het grootste en meest welvarende van de Emiraten. Het is een oase van rust met fijne 

zandstranden waar ook cultuur een belangrijke rol speelt door de samenwerking met het Louvre uit 

Parijs en het Guggenheim uit New York. Ook de grootste moskee, de Sheikh Zayed Grand Mosque, 

EMIRATEN
 “Discover all that’s possible”

ODYSSEUS ORIËNT

getuigt van grote elegantie en verfijning. Op het kunstmatig schiereiland Yas bevinden zich dan 

weer attracties zoals Waterworld, Ferrari World en het F1-circuit. En het Sir  Yas Bani Island 

Dubai biedt alles in de overtreffende trap. Denk maar aan het hoogste gebouw ter wereld, de 

828m hoge Burj Khalifa, het kunstmatige schiereiland The Palm of aan de gigantische Dubai  

Mall.  Dubai  Creek,  de  natuurlijke  inham  in  de  Perzische  Golf,  biedt  een  kleurrijk  schouwspel 

met zijn typische, houten Arabische zeilschepen, de dhows.

De overige Emiraten, tussen Oman en Dubai, bieden majestueuze woestijnen en parelwitte 

stranden naast een kalme, diepblauwe zee. Ook golfers vinden in de Emiraten een paradijs met 

prima faciliteiten in Abu Dhabi, Dubai, Ajman en Ras Al Khaimah.

WOENSTIJNKLIMAAT
24 25 28 33 37 41 42 41 39 35 31 26
14 15 17 20 23 26 29 30 26 23 18 16
23 23 24 25 29 31 32 33 32 31 28 25
8 8 8 9 11 11 11 11 10 10 9 8
2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Oman

Qatar

Bahrein

Dubai
Sharjah

Ajman
Umm al Quwain
Ras al Khaimah 

Fujairah

Abu Dhabi
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Dag 1
Verwelkoming met fast track en Gold Classic service en 
privétransfer     het     eigenzinnige     Anantara     Eastern     
Mangroves   (of   Emirates   Palace   in   klassieke   deluxe   versie).

Dag 2: Abu Dhabi. 
Met privégids naar de mooie Grand Mosque, het valkencentrum 
en –hospitaal. Diner in het Al Dhafra restaurant.

Dag 3: Abu Dhabi. Race rack F1, Louvre, Ferrari World.
Bezoek aan het Louvre met een schitterend historisch 
overzicht van de cultuur in het Tweestromenland en 
aan de indrukwekkende Grote Moskee. Late check-out, 
avondtransfer naar Dubai en het Nikki Beach hotel (of 
One&Only Royal Mirage in deluxe versie.

Dag 4: Dubai. Citytour, Burj Khalifa en dhow cruise
Na de middag naar de hoogtepunten van Dubai inclusief de Burj 
Khalifa. ’s Avonds verkoelende dhow cruise met diner.

Dag 5: Dubai. 
In de koelte van de namiddag naar het woestijnkamp  Bab 
Al Shams voor een Arabisch gourmetdiner met wervelende 
shows. Late transfer naar uw hotel.
Optie: spectaculaire 15‘ helikoptervlucht over The Palm, Burj 
Khalifa en The World Islands. Prijs: €375 p.p.

Dag 6: Dubai - Fujairah – Sharjah.
‘Private experience’ via de indrukwekkende Hajjar bergen 
naar de stranden, het museum, de oude moskee en het 
Fort van Fujairah. Na een fijne lunch naar een van de 53 luxe 
kamers van het gloednieuwe Al Bait hotelletje.

Dag 7: Sharjah - Ajman - Umm Al Quwain.
Halve dag bezoek aan Sharjah. Verder naar Ajman, het 
kleinste emiraat. Korte kennismaking met het dunbevolkte 
Umm Al Quwain, lunch en langs panoramische vergezichten 
naar het mooie Ajman Saray (of Oberoi Beach Resort Al Zorah 
in deluxe versie).

Dag 8: Ras Al Khaimah
Naar het noordelijkste emiraat en het kleine Ritz Carlton Al 
Hamra Beach hotel (of Waldorf Astoria in deluxe versie). 
Privébezoek aan het Marjan eiland, het Fort, de Moskee en 
het Museum  dat eindigt in een lokaal restaurant voor een 
authentiek diner. 

Dag 9: Ras Al Khaimah. Bergpicknick.
Naar de Jebel Al Jais berg , met 1934 m het hoogste punt van 
de Emiraten en picknick lunch. Na de middag naar uw hotel 

Dag 10
Transfer naar de luchthaven of verlenging.

‘THE MAGIC OF THE SEVEN EMIRATES’
ALLE  ZE VEN EMIRATEN IN ÉÉN SCHITTEREND CIR CUIT. 

BOETIEKHOTELLETJES  OF  KLASSIEKE  LUXE .

EMIRATEN CIRCUIT

EXPERIENCES

 ▶ Bezoek alle Emiraten

 ▶ Valkenhospitaal in Abu Dhabi

 ▶ Louvre en Grote Moskee

 ▶ Woestijndiner met Arabische show

 ▶ Overnacht in vijf verschillende Emiraten

Prijs: vanaf €3.695 p.p. 
in boutique hotels inclusief alle transfers, excursies en maal-
tijden (zonder dranken) zoals omschreven.

Dezelfde rondreis in klassieke deluxe hotels : 
vanaf €4.685 p.p.

Nota: indien een bezoek niet mogelijk is (bv. moskee op 
vrijdag, het Louvre op maandag) wordt het programma 
herschikt.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de hotel-
pagina’s
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EXPERIENCES

'HIGHLIGHTS OF THE EMIRATES'
WERVELENDE SHOWS,  SAFARI ’ S ,  MUSEA ,  TEA-TIMES , 

CRUISES  IN BOUTIQUE OF  LUXE  HOTELS

EMIRATEN CIRCUIT

 ▶ Louvre en Grote Moskee

 ▶ Tea Time in de hoogste toren van de wereld

 ▶ La Perle show by Dragone

 ▶ Woestijndiner

 ▶ Dhow cruise door Dubai Marina

Prijs: vanaf €3.204 p.p. 
in boutique hotels inclusief alle transfers, excursies en maal-
tijden (zonder dranken) zoals omschreven.

Dezelfde rondreis in klassieke deluxe hotels : 
vanaf €3.972 p.p.

Nota: indien een bezoek niet mogelijk is (bv. moskee op 
vrijdag, het Louvre op maandag) wordt het programma 
herschikt.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de hotel-
pagina’s

Dag 1:
Verwelkoming en privétransfer naar het moderne Park 
Hyatt (of het iconische Emirates Palace in deluxe versie).

Dag 2: Abu Dhabi. Citytour en Ferrari World
Bezoek met uw gids aan de hoogtepunten van Abu Dhabi, 
inclusief de prachtige Grand Mosque, Warner Bros en een 
‘quick pass ticket’ voor het blitse Ferrari World naast het 
shoppingcenter.

Dag 3: Abu Dhabi. Het Louvre
Bezoek aan het veelbesproken Louvre, inclusief tickets.  
Vrije namiddag.

Dag 4: Dubai. Woestijnsafari
Vrije ochtend. Tegen de middag naar Dubai en intrek in het 
charmante Nikki Beach .(Deluxe versie: One&Only Royal 
Mirage). 
In de koelte van de namiddag per 4 wheel drive naar het 

woestijnkamp  Bab Al Shams voor Arabisch diner met 
wervelende show. Late transfer naar uw hotel.

Dag 5: Dubai. Burj Khalifa, La Perle Dragone show
Privé-stadsbezoek en bezoek aan de Burj Khalifa, waar we 
een ‘Atmosphere Afternoon tea’ op de hoogste verdieping 
geregeld hebben, gevolgd door spectaculaire fonteinenshow. 
Buffet diner in het Ewaan restaurant. Afsluitend naar de 
wervelende La Perle show van Dragone, meteen met de 
betere Silver tickets. 
Optie: Adembenemende ballonvaart over de woestijn bij 
zonsopgang. Prijs : €375 p.p. 

Dag 6: Dubai. Tea at-the-Waldorf en dhow cruise
Vrije voormiddag. In de namiddag naar het Waldorf Palm 
Jumeirah voor een verzorgde Classic Afternoon tea in the 
Peacock Alley. Naar de beroemde Marina Mall en avondlijke 
dhow cruise.
Optie: Helikoptervlucht van 15’ over Dubai, Burj Khalifa en Palm 

Island. Prijs : €265 p.p. 

Dag 7: Dubai
Vrije dag om te genieten van uw hotel. Transfer naar de 
luchthaven of strandverlenging.
Optie: voormiddag Meydan racetrack: de paarden, hun 
zwembad, parade ring, jockey’s room. Enkel tijdens raceseizoen. 
Incl. ontbijt. Prijs : €175 p.p. 
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ABU DHABI

1. EMIRATES PALACE  16

2. THE ST. REGIS ABU DHABI 16

3. RADISSON BLU HOTEL & RESORT CORNICHE 17

4. THE RITZ-CARLTON, GRAND CANAL 17

5. THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT 18

6. PARK HYATT ABU DAHBI HOTEL AND VILLAS 19

7. SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS  20

8. RIXOS PREMIUM SAADIYAT ISLAND 21

9. JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT 22

10. QASR AL SARAB DESERT RESORT  22

11. AL WATHBA DESERT RESORT & SPA 23

1-3

7

Corniche

10-11

3

4

5

8

9

9
6

Saadiyat

Zaya Island

Liwa Desert
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EMIRATEN EXPERIENCE

HET STI JLVOLLE  HART VAN DE EMIRATEN

Prijs: vanaf €3.204 p.p. 
in boutique hotels inclusief alle transfers, excursies en maal-
tijden (zonder dranken) zoals omschreven.

Dezelfde rondreis in klassieke deluxe hotels : 
vanaf €3.972 p.p.

Nota: indien een bezoek niet mogelijk is (bv. moskee op 
vrijdag, het Louvre op maandag) wordt het programma 
herschikt.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de hotel-
pagina’s

Dag 1
Na aankomst op de luchthaven van Abu Dhabi, wordt 
u verwelkomd en is de privétransfer voorzien naar uw 
hotel waar u kan inchecken en rustig kan genieten van 
de setting.

Dag 2: Citytour
In de voormiddag bezoekt u met uw gids de 
hoogtepunten van Abu Dhabi. Ontdek het hart van de 
Arabische cultuur in de hoofdstad van de Emiraten. 
Starten doet u vandaag met een bezoek aan de Jebel 
Ali Port & de Free Zone, alvorens u een korte stop aan 
Heritage Village maakt. 
Na een wandeling aan de Corniche bezoekt u nog 
het Al Hisn fort. Verder op het programma: het 
indrukwekkende Emirates Palace, de Dhow Yard, de 
Batinah Harbour en Sports City. Een goed gevulde dag 
waar u kennis maakt met de sterke evolutie die deze 
stad op korte tijd doormaakte.

Dag 3: Saadiyat
Naast het prachtige strand biedt Saadiyat sinds kort ook 
absolute hoogtepunten voor de culturele reiziger. Met 
het Guggenheim museum nog in aanbouw, het maritiem 
museum en de geplande schouwburg van de hand van Zaha 
Hadid, is het meer dan een stop waard! Vandaag staat dan 
ook een bezoek aan het emblematische Louvre museum op 
het programma, een pareltje van de hand van architect Jean 
Nouvel. Neem de tijd om de collectie te ontdekken, maar 
geniet ook ruimschoots van het indrukwekkende gebouw en 
de haast zwevende koepel met zijn betoverende structuren. 

Dag 4: Sheikh Zayed Mosque
De grootste moskee in de Verenigde Arabische Emiraten 
dankt zijn naam aan de grondlegger en tevens eerste 
president van het land, sheik Zayed bin Sultan al Nuhayyan. 
De binnenplaats is een ware lust voor het oog, opgetrokken 
uit wit marmer en prachtig versierd met bloemmotieven, 
bladgoud en edelstenen, is het een absolute ‘must-see’. 

Dag 5
Ontbijt en privétransfer naar de luchthaven van Abu Dhabi.

Ferrari World
Dit themapark brengt de unieke Ferrari ervaring naar Abu 
Dhabi, met een Junior GT Track op maat van de allerkleinsten 
en de Flying Aces roller coaster voor de iets grotere adrenaline 
junkies, is het een ideale dag uit voor de hele familie. Haal 
snelheden tot 120 km/u of ontdek ’s werelds hoogste looping 
in een park vol klassieke Ferrari’s daterende van 1947 tot nu. 

Desert Safari
Ga voor de meest populaire dag- of avondexcursie die u dwars 
door de Liwa Oasis zal meenemen naar de Al Khatim Desert. 
Bezaaid met de grootste zandduinen ter wereld, is het een 
ware speeltuin voor iedereen die van adrenaline en snelheid 
houdt. Ga aan boord van een zandbuggy of een 4×4, surf de 
duinen af. ’s Avonds kan u genieten van de indrukwekkende 
sterrenhemel en de ongeëvenaarde stilte.

'ABU DHABI'
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E XCLUSIEF  |  ICONISCH |  GRANDEUR

EMIRATES PALACE
A A A A A A

ABU DHABI CORNICHE

LIGGING
Wereldberoemd omwille van zijn ongeëvenaarde grandeur, bekroonde gastvrijheid 
en onberispelijke service, ligt dit icoon van de Emiraten aan een prachtig uitgestrekt 
privéstrand. Met zijn unieke interieur, dat prachtig contrasteert met de groene 
omgeving, sprankelende fonteinen en blauwe lucht, is dit sprookjeskasteel het 
summum van Arabische luxe. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Abu Dhabi, of 
op ca. 1.45u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Coral Room (55m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte douche. Telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, airco, safe, minibar. 
Khaleej Suite (110m²): Ruimere suite, aparte slaapkamer met kingsize bed, ruime 
leefruimte. Ruim balkon met zeezicht.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één avontuurlijk met lazy river, glijbanen en watervallen. 
Verzorgde tuinen en prachtig privé-zandstrand. Watersportcentrum met zeilen, 
snorkelen, kayak, paddle board, windsurfen, wakeboarden en waterskiën. Twaalf bars 
en restaurants met specialiteiten uit alle windstreken.

E XCLUSIEF  |  LUXE  |  AR CHITECTUUR

THE ST. REGIS ABU DHABI
A A A A A / A

LIGGING
De moeiteloze combinatie van hartelijke Arabische gastvrijheid, een uitstekende 
locatie en exclusieve luxe met de gekende grandeur van de St. Régis keten, kenmerken 
dit luxehotel.  Genesteld aan de Corniche met de trendy Al Bateen wijk in de buurt, 
is het een sociaal epicentrum in het hart van de stad. Op ca. 30 minuten van de 
luchthaven van Abu Dhabi, of op ca. 1.40u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Superior (55m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin, badkamer met bad en 
aparte douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, iPod dock, minibar en safe. 
Juniorsuite (60m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met vergrote zithoek.

FACILITEITEN
‘Nation Riviera’ beach club met zwembad, kinderbad, zonneterras en 200 meter 
lang ongerept zandstrand bereikbaar via tunnel onder de Corniche. Ideale ligging in 
het hart van de stad, tegenover de ‘Nation Galleria Mall’. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Prachtige spa met binnenzwembad, sauna, 
kapsalon, stoomkamer, verschillende kuren en massages. Vijf uitstekende restaurants 
waaronder het gerenommeerde ‘Villa Toscana’ met Italiaanse specialiteiten.
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LUXE  |  KLASSIEK  |  RUST

THE RITZ-CARLTON 
ABU DHABI, GRAND CANAL

A A A A A / A

LIGGING
Deze ware oase van Midden-Oosterse weelde herbergt een geslaagde mix van 
legendarische Arabische luxe, gecombineerd met een Italiaans geïnspireerd decor 
met een uitstekende ligging! De zonsondergang over de Sheikh Zayed Mosque zorgt 
voor een ongeëvenaard spektakel. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Abu 
Dhabi, of op ca. 1.25u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Deluxe (42m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte regendouche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, wifi, minibar en safe. Balkon met 
zicht op de tuinen en / of het zwembad. Toegang tot de Club Lounge mits supplement.
Executive Suite (85m²): Ruime suite met aparte slaap- en grote leefruimte. 

FACILITEITEN
Prachtig groot (1.600m²) zwembad met uitgestrekt zonneterras, privé zandstrand  met adults 
only gedeelte, meteen aan de Grand Canal lagune gelegen. Snorkelexcursies vanuit het hotel, 
ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Fitness, stoombad en sauna. 
Kids Club (4-12 jaar) met eigen zwembad. Acht bars en restaurants met Aziatische, Libanese en  
Mediterrane specialiteiten. Homemade ice cream parlour en aangename sports bar.

ABU DHABI CORNICHE - GRAND CANAL

LIGGING
Niet enkel de zeer gunstige ligging, maar ook de vele faciliteiten, het eindeloze strand en de 
ruime mix aan culinaire invloeden maken van dit aangename resort één van de meest geliefde 
adressen voor het ganse gezin. De ligging aan de immer bruisende Corniche in combinatie met 
de zwembaden en het strand, maken het tot een thuis voor elk type gast. Op ca. 40 minuten 
van de luchthaven van Abu Dhabi, of op ca. 1.30u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Superior (26-28m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met douche. Airco, wifi, telefoon, televisie, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met zicht op het resort en / of de Corniche, zeezicht mits supplement. 
Executive (26-28m²): Gelijke indeling en faciliteiten, inclusief toegang tot de Executive 
Lounge. Standaard met zicht op het resort en / of de Corniche, zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Drie zwembaden met zonneterras. Beach Club, Spa & Sports Club gescheiden van het hotel 
door de Corniche, bereikbaar per ondergrondse tunnel. Kleinschalig watersportcentrum, 
tennis- en squashterrein meteen naast het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Vijf bars en restaurants met specialiteiten uit alle windstreken.

MODERN |  RELAX  |  CENTRAAL

RADISSON BLU HOTEL & 
RESORT, CORNICHE

A A A A A
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ABU DHABI SAADIYAT ISLAND

LIGGING
Aan het ongerepte strand van Saadiyat, met de beroemde golfbaan op wandelafstand, 
is dit serene resort een geslaagde mix van elegante luxe en moderne accenten. De 
uitstekende keuken, hartelijke service en bevoorrechte ligging op ca. 10 minuten van de 
stad en kortbij het befaamde Louvre, zorgen voor een warm geheel. Op ca. 25 minuten 
van de luchthaven van Abu Dhabi, of op ca. 1.25u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Superior (55m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte regendouche. Airco, telefoon, gratis wifi, flatscreen-tv, bluetooth speaker, 
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op het resort. Butlerservice.
Premium Seaview (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met frontaal zeezicht.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan één adults only, zonneterras. Tennis- en squashterrein, 18-
hole Saadiyat golf meteen naast het hotel. Prachtige spa met sauna, jacuzzi, stoomkamer, 
verschillende kuren en massages. Kidsclub (1-12 jaar) met eigen zwembad. Zes uitstekende 
restaurants met Aziatische en internationale specialiteiten, waaronder het gekende Buddha-
Bar Beach Abu Dhabi.

ELEGANT |  GASTR ONOMIE  |  GOLF

THE ST. REGIS SAADIYAT 
ISLAND RESORT

A A A A A / A
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ABU DHABI SAADIYAT ISLAND

LIGGING
Het beste van twee werelden wordt in dit hedendaags luxeresort moeiteloos 
gecombineerd! Met het ongerepte zandstrand van Saadiyat en een trendy interieur, bevat 
het absolute luxe in een wondermooi kader. Dit aangename geheel wordt afgewerkt 
met verfijnde restaurants en een ideale ligging op ca. 10 minuten van de stad. Op ca. 25 
minuten van de luchthaven van Abu Dhabi, of op ca. 1.25u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Park Room (50m²): Trendy kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, iPod dock, minibar, dvd-speler, safe, 
koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op de tuinen.
Seaview Room (50m²): Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen, balkon met zicht op zee.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan één adults only en één familiezwembad. Tennisterrein 
meteen aan het hotel, 18-hole Saadiyat Golf. Verzorgde spa met jacuzzi, stoomkamer, 
sauna, verschillende kuren en massages. Kinderclub Camp Hyatt (5-12 jaar). Drie 
uitstekende restaurants met lokale en internationale specialiteiten, waaronder ‘The 
Café’ met indrukwekkende open keuken en grote houtoven. Mooie theelounge en Park 
Bar met wijnproeverijen.

FA MILIE  |  MODERN |  TRENDY

PARK HYATT ABU DHABI 
HOTEL AND VILLAS

A A A A A / A
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FA MILIE  |  RECENT |  BEACH

SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS
A A A A A

LIGGING
Genesteld aan het mooie Saadiyat zandstrand, is dit recente (opening 2018) familieresort 
een uniek luxehotel met een vorstelijke uitstraling, moderne Arabische architectuur en 
een ononderbroken zicht. De verzorgde kamers, uitgebreide faciliteiten en familiale 
sfeer zorgen voor een warm geheel op maat van groot en klein. Op ca. 25 minuten van de 
luchthaven van Abu Dhabi, of op ca. 1.20u van de luchthaven van Dubai. 

ACCOMMODATIE
Guest Room + Balcony (40m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, 
open plan badkamer met bad en regendouche. Airco, telefoon, gratis wifi, minibar, 
safe, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op het hotel.
Seaview Room + Balcony (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op zee.

FACILITEITEN
Prachtig groot zwembad met ondiep kindergedeelte, meteen aan het zandstrand van Saadiyat 
gelegen met eigen beach club. Watersportcentrum, tennisterrein en 9-hole minigolf meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Mooie ‘Zen The 
Spa’ met hammam, fitness, sauna, stoomkamer, verschillende kuren en massages. Verzorgde 
kinderclub (4-16 jaar) met kleine glijbaan, lazy river, kid pool en cinema. Zeven gevarieerde 
restaurants met Italiaanse, grill- en lokale specialiteiten. Poolbar en trendy gastropub.

SAADIYAT ISLANDABU DHABI
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SAADIYAT ISLANDABU DHABI

LIGGING
Dit recente (oktober 2018) luxehotel ligt meteen aan het sprankelende witte zandstrand. De mix 
van opulent Arabisch design en moderne accenten, zorgt voor een vorstelijk geheel boordevol 
oosterse binnentuinen en uitgebreide waterpartijen. De vele faciliteiten, ruime kamers en 
verzorgde ultra all inclusive maken het een uitstekend geheel voor de ganse familie. Op ca. 25 
minuten van de luchthaven van Abu Dhabi, of op ca. 1.20u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Deluxe Garden View (45m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, minibar, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard met balkon of terras met zicht op de tuinen.
Premium Pool Access (45m²): Gelijke indeling en faciliteiten, gelegen op de 
benedenverdieping met rechtstreekse toegang tot het gedeelde zwembad.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan één adults only, zonneterrassen, mooi zandstrand. 
Watersportcentrum en tennisterrein meteen aan het hotel, 18-hole Saadiyat golf op 
ca. 5 minuten. Mooie spa met fitness, hammam, ijsgrot, sauna, verschillende kuren en 
massages. Uitgebreide kids club (4-12 jaar). Vijf restaurants met Arabische, Aziatische, 
Griekse, Italiaanse en internationale specialiteiten.

ULTRA ALL  INCLUSIVE  |  RECENT |  FA MILIE

RIXOS PREMIUM SAADIYAT ISLAND
A A A A A
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WOESTI JN |  RUST  |  HIDEAWAY

 QASR AL SARAB DESERT 
RESORT BY ANANTARA

A A A A A / A

LIGGING
Dit impressionante, ronduit betoverende resort ligt in ‘the Empty Quarter’, een ongerept 
deel van de Liwa zandwoestijn. Het resort straalt grandeur uit en werd opgetrokken als 
een Arabisch fort, omringd door eindeloze zandduinen die hoogtes tot 250m bereiken. 
De zachte kleuren en de stilte bij zonsondergang zijn simpelweg adembenemend. Op 
ca. 2u van de luchthaven van Abu Dhabi, of op ca. 3u10 van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Deluxe Garden (45m²): Smaakvolle kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, dvd-speler, 
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Standaard met terras en zicht op de tuinen.
One Bedroom Anantara Pool Villa (130m²): Ruime villa met aparte slaap- en leefruimte. 
Grote bemeubelde buitenruimte met plonszwembad en panoramisch uitzicht.

FACILITEITEN
Prachtig zwembad en zonneterras. Uitgebreid aanbod aan actieve en culturele 
excursies zoals boogschieten, tennis, kameeltochten, paardrijden, 4×4-tochten, fat 
bikes en valkenshows. Prachtige spa met fitness, hammam, verschillende kuren en 
massages. Heliplatform, boetiekje en kinderclub. Vier seizoensgebonden restaurants.

SAADIYAT ISLAND - DESERTABU DHABI

RUST |  DESIGN |  VERFI JND

JUMEIRAH AT SAADIYAT 
ISLAND RESORT

A A A A A / A

LIGGING
Dit recente design strandresort werd ingericht met oog voor detail en moderne luxe. 
De vele faciliteiten, het uitnodigende strand, de mooie spa, uitstekende keuken en 
ideale ligging tegenover de hoogtepunten van de stad zorgen voor een aangenaam 
geheel op maat van groot en klein. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Abu 
Dhabi, of op ca. 1.20u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Ocean Deluxe (46-50m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, telefoon, 
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op zee. 
Ocean Suite (88m²): Ruime suite met aparte slaapkamer, balkon met zicht op zee. 

FACILITEITEN
Drie overloopzwembaden, zonneterras, mooi zandstrand. Watersportcentrum 
meteen aan het hotel, 18-hole Saadiyat Golf op ca. 5 minuten. Grote (2.700m²) spa 
met fitness, stoomkamer, hammam, zoutkamer, hydrotherapie, verschillende kuren 
en massages. Kids Club (4-12 jaar) en Teens Club (12-16 jaar). Zes restaurants en 
lounges met Italiaanse, Arabische en internationale specialiteiten.
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KLEINSCHALIG |  RELAX  |  WELLNESS

AL WATHBA, A LUXURY COLLECTION 
DESERT RESORT & SPA, ABU DHABI

A A A A A

LIGGING
Verborgen in het woestijnlandschap is dit recente hotel een intiem toevluchtsoord 
boordevol natuurlijke schoonheid en serene rust. De uitgesproken spa, het 
kleinschalige karakter, de klassieke details, Arabische invloeden, doordachte 
kunstwerken en panoramische zichten zorgen voor een authentieke ervaring in een 
exclusieve omgeving. Op ca. 50 minuten van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Superior (45m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte douche. Airco, safe, minibar, telefoon, televisie, iPod dock, gratis wifi, 
koffie- en theefaciliteiten. Standaard met zicht op het resort of de patio.
One Bedroom Pool Suite (180m²): Gelijke faciliteiten, ruimere suitekamer met 
afsluitbare slaap- en leefruimte. Terras met plonszwembad.

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad (1.000m²) met swim-up bar en zicht over de duinen, ruim 
zonneterras. Exclusieve ‘Desert Wave’ surfing excursie, ruim aanbod aan authentieke 
woestijnactiviteiten. Indrukwekkende spa met sauna, stoombad, dompelbaden, zoutkamer, 
sneeuwgrot, jacuzzi, verschillende kuren en massages. Miniclub (4-11 jaar) met eigen 
speeltuin. Vier uitstekende restaurants met Libanese, Italiaanse en lokale specialiteiten.

DESERTABU DHABI
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EMIRATEN

GLITTER EN GLA MOUR IN DE  EMIRATEN

EXPERIENCE

Prijs: vanaf €3.204 p.p. 
in boutique hotels inclusief alle transfers, excursies en 
maaltijden (zonder dranken) zoals omschreven.

Dezelfde rondreis in klassieke deluxe hotels : 
vanaf €3.972 p.p.

Nota: indien een bezoek niet mogelijk is (bv. moskee op 
vrijdag, het Louvre op maandag) wordt het programma 
herschikt.

Voor mogelijke seizoentoeslagen in de hotels: zie de 
hotelpagina’s

Dag 1
Na aankomst op de luchthaven van Dubai, wordt u 
verwelkomd en is de privétransfer voorzien naar uw 
hotel. 

Dag 2: Citytour
Vandaag maakt u kennis met het indrukwekkende 
karakter van Dubai, en waar beter om te starten dan 
het Burj al Arab hotel, één van de meest herkenbare 
gebouwen van de wereld. 
Droom weg bij de Jumeirah Mosque en de 
indrukwekkende Emirates Towers, ervaar de 
authentieke traditionele charme van de Dubai Creek en 
de Bastakiya. Na een stop in het Dubai museum om de 
snelle evolutie van deze stad onder de knie te krijgen, 
gaat u aan boord van een traditionele Abra door de 
Dubai Creek. Na een afsluitend bezoek aan de Spice 
Souk en de Gold Souk, eindigt de dag aan de Dubai 
Fountains.

Dag 3: Burj Khalifa en dragone
Deze dag begint met een bezoek aan de indrukwekkende 
Burj Khalifa, geniet van het panoramische terras op de 
148ste verdieping en laat het waanzinnige uitzicht u 
compleet wegblazen. Aansluitend nemen we u mee naar 
de spectaculaire show aan de Dubai Fountains. De avond 
staat in het teken van Dragone. Geniet van de betere 
Silver Tickets en de La Perle show.

Dag 4: Desert Safari
Stap aan boord van een 4×4 wagen en rij dwars over de 
duinen van het Dubai Desert Conservation Centre. Geniet 
van een actieve rit alvorens ruimschoots te kunnen 
genieten van de spectaculaire zonsondergang. Na een 
verwelkoming met dadels en een welkomstdrankje, 
kan u deelnemen aan één van de vele activiteiten. 
Klim op de rug van een kameel, surf van de duinen en 
geniet ’s avonds van een welverdiend diner onder de 
indrukwekkende sterrenhemel, een magische ervaring.

Dag 5
Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Dubai.

Per helikopter over Dubai:
Vanuit de lucht is Dubai zo mogelijk nog indrukwekkender 
dan vanop de grond. Vlieg over the Palm, ontdek de iconische 
skyline en cirkel rond de Burj Al Arab. Krijg een uniek zicht 
op the World & Palm Island’s alvorens via Sheikh Zayed 
Road koers te zetten naar de Burj Khalifa. Een onvergetelijke 
ervaring in stijl! 

Dhow Cruise
Ga aan boord van een traditionele Dhow en geniet van uw 
diner terwijl u door de Dubai Marina vaart. Deze levendige 
buurt is het ideale decor om de balans tussen oud en nieuw 
te ontdekken. Vaar tussen de wolkenkrabbers terwijl u geniet 
van de Arabische keuken en ondergedompeld wordt in de 
kunst van de Tanura dansers. 

'DUBAI'
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E XCLUSIEF  |  AUTHENTIEK |  FA MILIE

DUBAI

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE: 
THE PALACE

JUMEIRAH BEACH

A A A A A / A

ONE&ONLY 
ROYAL MIRAGE

LIGGING
Elegant opgezet als een waar paleis, is het Palace gedeelte van het Royal Mirage geheel een 
weerspiegeling van de ware Arabische architectuur, boordevol prachtige binnenplaatsen, 
mozaïeken en fonteinen. Het geheel is doordrongen met de mystieke sfeer van de oude Oriënt. 

ACCOMMODATIE
Palace: Superior Deluxe (45m²): Vernieuwde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Telefoon, gratis wifi, airco, minibar, flatscreen-tv en safe. 
Naar zee gericht balkon of terras met uitzicht over de tuinen.
Palace: Gold Club (45m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met aparte check-in en eigen lounge 
met ontbijt, gratis koffie, softdrinks en cocktailuurtje.

FACILITEITEN
Twee zwembaden verscholen in de verzorgde tuinen. Toegang tot de tennisbanen en putting 
greens in het Arabian Court gedeelte van het resort. KidsOnly Club (4-12 jaar). Gratis toegang 
tot alle andere faciliteiten van het resort. Vier restaurants met Marokkaanse, mediterrane en 
visspecialiteiten waaronder het exclusieve Celebrities en Beach, Bar & Grill onder advies van 3* 
Michelin chef Mauro Colagreco.

Het iconische One & Only Royal Mirage is een romantisch strandresort, bestaande uit drie 

verschillende hotels met elk hun eigen karakter. Het geheel ademt de sfeer van 1001 nacht met 

onberispelijke tuinen, rustgevende fonteinen, bogen, koepels en prachtige Arabische details.

Het geheel grenst aan het 1km lange zandstrand van Jumeirah Beach, een wondermooie tuin van 

30 hectare boordevol palmen, bloemen en fonteinen. Met verschillende golfclubs zoals de Emirates 

Golf Club of de Dubai Marine, en de vele shopping malls in de buurt, is het een ideale uitvalsbasis om 

deze bruisende stad te ontdekken in alle luxe.

De drie hotels vloeien moeiteloos in elkaar over, waardoor gasten gebruik kunnen maken van de 

vele restaurants en bars, zwembaden, sportmogelijkheden, spa- en wellnessfaciliteiten van het 

complex. 

Het geheel ligt op ca. 30 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.15u van de luchthaven 

van Abu Dhabi. 

1. THE PALACE

2. THE RESIDENCE & SPA

3. ARABIAN COURT

1 2
3
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ORIENTAALS  |  ELEGANT |  VERFI JND

DUBAI

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE: 
ARABIAN COURT

JUMEIRAH BEACH

A A A A A / A

BOUTIQUE |  WERELDKLASSE  |  WELLNESS

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE: 
THE RESIDENCE & SPA

A A A A A A

LIGGING
Als een ware oase in het geheel van de Royal Mirage, is dit in Orientaalse stijl opgetrokken 
hotel een mix van warme gastvrijheid en de betoverende grootsheid van het oude 
Arabië. De verfijnde decoratie en het opmerkelijke oog voor detail, de bekroonde spa en 
weelderige kamers maken het tot een romantisch toevluchtsoord. 

ACCOMMODATIE
Arabian Court: Deluxe (50m²):  Arabische  decoratie  met  kingsize  bed,  badkamer  
met  aparte  douche, airco en flatscreen-tv. Balkon of terras met tuin- op zeezicht.
Arabian Court: Executive Suite (125m²): kleurrijke kamer met gescheiden woon/
slaapkamer. 

FACILITEITEN
Prachtige 26 hectare grote tuin met twee zwembaden. Drie verlichte tennisbanen 
en zeven putting greens in dit gedeelte van het resort. Watersportcentrum met 
snorkelen, zeilen, windsurfen, waterski, duiken en pedalo. Kidsclub (2-12 jaar) 
met eigen speeltuin met replicafort en crèche. Gratis toegang tot de wellness. Drie 
restaurants met unieke fusion van Arabische, Aziatische en mediterrane invloeden.

LIGGING
Het kleinschalige concept met klassieke doch elegante uitstraling, samen met de 
superieure service maken het tot een groene oase. Centraal gelegen in het resort, 
beschikt het over de gerenommeerde One & Only Spa, één van de allerbeste van 
de stad. Met recht en reden is dit hotel lid van ‘The Leading Hotels of the World’. 

ACCOMMODATIE
Residence: Prestige (58m²) : met zicht op de prachtige tuinen, kingsize bed, 
badkamer met aparte douche en balkon. Airconditioning, flatscreen-tv, minibar en 
zithoek.
Residence: Juniorsuite (85m²) : ruimere kamer met gescheiden slaap- en leefruimte. 
Kan gecombineerd worden met een prestige room.  

FACILITEITEN
Privéstrand en zwembad. Exclusieve ‘DRIFT’ beachclub en Esplanade poolbar. 
Prachtige 2.000m² grote spa verdeeld over twee verdiepingen met fitness, kapsalon, 
pedicure en manicure, verschillende kuren en massages.  Exclusief restaurant ‘The 
Dining Room’ met verse en seizoensgebonden gerechten. Intieme Library Bar.
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DUBAI JUMEIRAH BEACH

LIGGING
Uitkijkend over zowel het ongerepte water van de Arabische golf als de glinsterende skyline 
van de stad, is dit exclusieve luxehotel (geopend in 2019) een prachtige bestemming met 
een benijdenswaardige strandomgeving. Met zijn uitnodigende interieurs en ongeëvenaard 
service niveau, brengt het resort een nieuwe golf van ware luxe naar de kusten van Dubai. Op 
ca. 20 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.10u van de luchthaven van Abu Dhabi. 

ACCOMMODATIE
Superior (55-65m²): Warme kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte inloopdouche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, 
koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de skyline.
Deluxe: Seaview (53-58m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met zeezicht.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden, waarvan één kinderbad en een adults only zwembad, meerdere 
zonneterrassen en zandstrand. Watersportcentrum met kajak, paddle board, water biking, 
parasailing, waterski, flyboarding, sea bobbing, snorkeltrips en speedbootcruises. Prachtige 
spa (2.000m²) met hammam, vitality pool, stoomkamer, sauna, fitness, kuren en massages. 
Exclusive Club Lounge, Kids Club (3-11 jaar). Drie restaurants met Portugese, Japanse en 
internationale specialiteiten. Mooie loungebar, eigen cake shop en ‘Beluga Caviar’ experience.

E XCLUSIEF  |  WELLNESS  |  RECENT

MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA, DUBAI
A A A A A A
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LIGGING
Dit recente resort, een schitterend juweel op het zeepaardvormige Jumeira Bay 
eiland, brengt Mediterrane klasse naar het Midden-Oosten. Het oog voor detail, de 
schitterende architectuur, uitmuntende service, het heerlijke strand en prachtige 
kamers zorgen voor een geslaagd geheel van het allerhoogste niveau. Op ca. 20 
minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.15u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Superior (55m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte douche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, minibar, safe, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard met balkon en zicht op het resort, strand- en/of zeezicht 
mits supplement.
Juniorsuite (80m²): Ruimer, met grote leefruimte en zicht op de skyline van de stad of op zee.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, kinderbad, zonneterras, mooi privéstrand. Eigen marina en yacht 
club. Ruim aanbod aan watersporten vanuit het hotel, ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Fietsverhuur, Kids Club (4-12 jaar), boutique. 
Uitmuntende spa met fitness, zwembad, hammam, verschillende kuren en massages. 
Vier verfijnde restaurants, waaronder het exclusieve ‘Hoseki’.

VERFI JND |  DESIGN |  WERELDKLASSE

BVLGARI RESORT DUBAI
A A A A A A

DUBAI JUMEIRAH BEACH
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DUBAI JUMEIRAH BEACH

FA MILIE  |  GASTR ONOMIE  |  WELLNESS

THE RITZ-CARLTON DUBAI
A A A A A / A

LIGGING
Verscholen aan haar eigen privéstrand, biedt dit luxeresort een aangename combinatie van 
luxe en ontspanning op een steenworp afstand van ‘The Walk’. Ontworpen naar het voorbeeld 
van de laagbouw aan de kusten van de Middellandse Zee, beschikt het over stijlvolle kamers, 
een exclusieve Club Lounge, uitgebreide faciliteiten, een gereputeerde kids club en een 
verfijnde spa. Arabische gastvrijheid ontmoet hier uitstekende service. Op ca. 30 minuten van 
de luchthaven van Dubai of op ca. 1.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe (50m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, gratis wifi, safe en minibar.
Garden View (50m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht op de tuinen en / of het hotel.

FACILITEITEN
Zes zwembaden, apart kinderbad en glijbaan, meerdere zonneterrassen, tropische tuin en mooi 
zandstrand. Schitterende ligging meteen aan ‘The Walk’. Tennisterrein en watersportcentrum 
met waterski, windsurfen en zeilen meteen aan het hotel. Mooie spa, health club met fitness, 
stoomkamer, warme en koude plunge pools, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 
jaar). Negen restaurants met Mediterrane, Aziatische, Arabische specialiteiten.

GASTR ONOMIE  |  E XCLUSIEF  |  WELLNESS

FOUR SEASONS RESORT 
DUBAI AT JUMEIRAH BEACH

A A A A A / A

LIGGING
Met aan de ene kant het water van de Arabische Golf en aan de andere kant het 
iconische stadsbeeld van Dubai, is dit luxehotel een warme mix van moderne details 
en Arabische invloeden. De indrukwekkende spa, de uitstekende ligging aan de voet 
van de Burj Khalifa, het uitgestrekte zandstrand en de zeer verzorgde kamers zijn hier 
de absolute troeven. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.15u 
van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe City View (70m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Dvd-speler, gratis wifi, airco, minibar, safe en flatscreen-tv. 
Four Seasons Juniorsuite (108m²): Ruimer, met vergrote zithoek en grote leefruimte. 

FACILITEITEN
Drie zwembaden, meerdere zonneterrassen, meteen aan het 270 meter lange 
zandstrand gelegen. Watersportcentrum en tennisbaan meteen aan het hotel, ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Prachtige spa. Kids Club (4-
12 jaar). Vier uitstekende restaurants in het hotel zelf, zes onafhankelijke restaurants 
in het ‘The Restaurant Village’ tegenover het hotel gelegen. 2 iconische bars.
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ICONISCH |  E XCLUSIEF  |  DESIGN

BURJ AL ARAB
A A A A A A

LIGGING
De iconische Burj al Arab is niet enkel een referentiepunt qua architectuur binnen de stad, 
ook qua hoteldesign behoort dit suitehotel tot de absolute grootmachten. De onovertroffen 
service, opulente luxe en ongeëvenaarde locatie maken het tot één van de meest exclusieve 
adresjes van de wereld! Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Deluxe Suite (170m²): Indrukwekkende suite met kingsize bed, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, flatscreen-tv, safe, minibar en wifi. 24/7 
conciërge service, butlerservice en spectaculair zeezicht.
One Bedroom Panoramic Suite (225m²): Gelijke indeling en faciliteiten, nog ruimer. 
Hoger gelegen met indrukwekkend panoramisch zicht.

FACILITEITEN
Prachtig zwembad met zonneterras, twee extra zwembaden aan het Burj Al Arab 
Terrace, zandstrand aan het zusterhotel Jumeirah Beach Hotel. Squashterrein meteen 
aan het hotel, toegang tot de faciliteiten van het Madinat complex. Mooie spa met 
fitness, binnenzwembad, sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. Negen 
uitmuntende restaurants waaronder de exclusieve ‘Gold on 27’ bar.  

DUBAI JUMEIRAH BEACH

RECENT |  ICONISCH |  DESIGN

ADDRESS BEACH RESORT
A A A A A / A

LIGGING
Als één van dé hotelopeningen van 2020, is dit recente hotel een spectaculair 
bouwwerk en architectonisch hoogtepunt dat letterlijk en figuurlijk uittorent boven 
de skyline van ‘The Walk’. Met ’s werelds hoogste overloopzwembad, een schitterend 
zicht op de kustlijn en een uitstekende ligging bevat het alles om één van de nieuwe 
iconen van de stad te worden. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Deluxe Marina View (45m²): Luxueuze kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en regendouche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, safe, minibar, 
koffie- en theefaciliteiten. Standaard met zicht op de haven.
Executive Suite (95m²): Ruimer, hoger gelegen met indrukwekkend panoramisch zicht.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waaronder het iconische overloopzwembad op het dak van het hotel. 
Exclusieve toegang tot een gedeelte van het strand. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Prachtig spa centrum, gelegen op de 75ste verdieping met stoombad, 
sauna, relaxruimte, fitness, verschillende kuren en massages. Vier uitstekende restaurants met 
Libanese, Braziliaanse en Aziatische specialiteiten, waaronder het exclusieve ‘ZETA Seventy Seven’. 
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DUBAI JUMEIRAH BEACH

LIGGING
Gebouwd naar het ontwerp van een traditionele Arabische citadel, is dit luxehotel een 
mix van de typische lokale gastvrijheid waar gepersonaliseerde service hoog in het 
vaandel gedragen wordt. Als het centrum van het Madinat Jumeirah complex, is dit 
familievriendelijke strandresort het kloppende hart binnen dit luxueuze geheel. Op ca. 
25 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.10u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Arabian Deluxe (50m²): Traditionele kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, safe, dvd-speler, minibar, telefoon en flatscreen-tv. 
Standaard met zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement.
Arabian Club (50m²) : Gelijke indeling en faciliteiten, inclusief toegang tot de 
Premium Leisure Lounge. Standaard met zicht op de tuinen, zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras, op wandelafstand van het prachtige zandstrand gelegen. 
Tennisterreinen en watersportcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Toegang tot de faciliteiten van de andere Madinat Jumeirah 
Hotels. Toegang tot het nabij gelegen Wild Wadi waterpark. Toegang tot alle restaurants van 
het Madinat Jumeirah complex, inclusief de restaurants gelegen in de Madinat Souk.

FA MILIE  |  CULINAIR  |  ACTIEF

JUMEIRAH MINA A'SALAM
A A A A A / A

DRIE ANDERE  
MADINAT JUMEIRAH HOTELS

3

JUMEIRAH AL QASR
A A A A A A  -  FA MILIE

Gebouwd als een royale zomerresidentie in een 
barokke, oosterse architectuur tussen Venetiaans 
geïnspireerde waterwegen.

JUMEIRAH DAR AL MASYAF
A A A A A A  -  FA MILIE

Het meest intieme en exclusieve hotel met 29 
zomervilla’s van elk een 10-tal kamers en suites in 
chique Arabische stijl en 24-uur butlerservice.

JUMEIRAH AL NASEEM
A A A A A /A  -  MODERN

Laagbouw hotel in een moderne en neutrale stijl. 
Naast de arabesken van de zusterhotels is dit een 
cool, eigentijds kader met blauw en turkoois als 
rustgevende kleuren.



33

AR CHITECTUUR |  FA MILIE  |  GERENOVEERD

JUMEIRAH BEACH HOTEL
A A A A A

LIGGING
Dit recent gerenoveerde luxehotel valt niet enkel op door de iconische architectuur 
in golfvorm, ook de uitmuntende en familiale service, mooie locatie en eindeloze 
faciliteiten zijn alom gekend. Dit futuristische en uniek pand, heeft heel wat te 
bieden voor groot en klein. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 
1.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Ocean Deluxe (50m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
douche en apart bad. Airco, minibar, telefoon, gratis wifi, safe en flatscreen-tv. 
Ocean Club (50m²): Gelijke indeling en faciliteiten.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden, kinderbad en zonneterrassen verspreid over de tropische tuin. 
Aan het zandstrand gelegen, met ongeëvenaarde watersportmogelijkheden. Gratis 
toegang tot Wild Wadi Waterpark. KiDS Club van 2 – 12 jaar oud. 24 uur per dag 
toegang tot J Club, inclusief fitnessruimte, groepslessen en persoonlijke training, 
banenzwembad, tennis- en squashbanen. Talise Spa biedt de ultieme ontspanning. 
Verschillende bars, winkels en tien restaurants met specialiteiten uit de hele wereld.

TRENDY |  L IFEST YLE  |  PART Y

NIKKI BEACH RESORT & SPA
A A A A A

LIGGING
Met een spectaculair uitzicht op de Arabische golf en de ontzagwekkende skyline 
van de stad, is dit trendy lifestylehotel een dynamisch geheel van warm design en 
minimalistische architectuur. Het mooie zandstrand, de levendige beach club, vele 
faciliteiten en schitterende spa zorgen voor een unieke vibe. Op ca. 15 minuten van de 
luchthaven van Dubai, of op ca. 1.30u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Covet Skyline View (55m²): Minimalistische kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, 
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Standaard met balkon en stadszicht.
Luux Skyline View (64m²): Ruimer, met grote zithoek en bemeubeld balkon. 

FACILITEITEN
Twee zwembaden, zonneterrassen, 400m lang zandstrand met Nikki Beach Club. 
Watersportcentrum met niet-gemotoriseerde watersporten, tennisterrein meteen 
aan het hotel. ESPA met sauna, stoomkamer, fitness, verschillende kuren en massages. 
Vijf restaurants, waaronder twee in de Nikki Beach Club met lokale en internationale 
specialiteiten. Diverse skylounges, rooftop bars en lounges.

DUBAI JUMEIRAH BEACH
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DUBAI JUMEIRAH BEACH

GLOEDNIEUW |  DESIGN |  TRENDY

W DUBAI - MINA SEYAHI
A A A A A

LIGGING
Dit gloednieuwe (mei 2022) hotel met haar indrukwekkend design, innovatief concept 
en iconische glazen architectuur torent boven de stad uit en is een bonte mix van 
levendige sfeer, prachtige uitzichten, uitstekende gastronomie, een indrukwekkende 
rooftop lounge en veel faciliteiten. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Dubai of 
op ca. 1.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Fantastic (53m²):  Trendy kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. Airco, safe, unieke W mixbar, flatscreen-tv, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon of terras met zeezicht.
Fantastic WOW Suite (106m²): Gelijke faciliteiten, met afsluitbaar slaap- en leefgedeelte. 

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad, mooie tuin, privéstrand met eigen Beach Club en tweede 
overloopzwembad (voorziene opening: 2023). Tennisterrein en watersportcentrum meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde BAR-B 
spa met eigen bar, verschillende kuren en massages, uniek fitnessconcept ‘1Rebel’ (opening 
Q1 2023). Drie uitstekende restaurants waaronder ‘ATTIKO Dubai’ met Japanse keuken en 
indrukwekkende rooftop ligging. W Lounge en Ginger Moon, met exotische keuken. 
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DUBAI JUMEIRAH BEACH

FA MILIE  |  WATERPRET |  FACILITEITEN

THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA
A A A A A

LIGGING
Meteen aan Jumeirah Beach gelegen en met zicht op The Palm, brengt dit indrukwekkende 
resort een neoklassieke architectuur tot leven in een kader van charme en inspiratie. Dit 
uitgebreide resort is gekend om de eindeloze faciliteiten, uitstekende restaurants, mooie 
spa en familiale sfeer. Warme gastvrijheid op maat van groot en klein! Op ca. 25 minuten 
van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe (52m²):  Aangename kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Minibar, gratis wifi, safe, flatscreen-tv, airco en telefoon. 
Standaard met zicht op het resort, zeezicht mits supplement.
Executive (52m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met balkon en toegang tot de executive lounge. 

FACILITEITEN
Zes zwembaden, waaronder één uitgestrekt lagunezwembad, zonneterrassen en 700 
meter lang privé-zandstrand. Tennisterrein en watersportcentrum meteen aan het hotel, 
ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, 
sauna, stoombad, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar). Gratis shuttle 
naar de Nakheel Mall. Achttien restaurants (!), verspreid over het gehele Mina Seyahi 
complex met specialiteiten uit alle windstreken.
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LIGGING
Op de buitenste ring van The Palm, met een 500 meter lang zandstrand te midden van 
een prachtige tuin, ligt dit in Moorse en Andalusische stijl vervaardigd strandresort 
van absolute wereldklasse. Een geslaagd geheel van uitmuntende service. Op ca. 30 
minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.10u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Palm Manor: Premier (65m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met vrijstaand bad en aparte regendouche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, 
gratis wifi, dvd- en cd-speler, minibar, safe, iPod dock, koffie- en theefaciliteiten.
Palm Beach: Premier (65m²): Gelijke indeling en faciliteiten, in de dicht bij het strand 
gelegen ‘Palm Beach Mansions’. Kamers met zwembad mogelijk mits supplement.

FACILITEITEN
Temperatuur gecontroleerd zwembad met zonneterras (850m²), tweede zwembad 
voorbehouden voor volwassenen. Prachtige tropische tuinen en privéstrand. 
Tennisterrein meteen aan het hotel, toegang tot de sportfaciliteiten en watersporten 
in het One&Only Royal Mirage complex met shuttle speedboot. Prachtige Guerlain 
Spa met fitness, binnenzwembad, rasul, stoomdouches, kapsalon, verschillende kuren 
en massages. 

GASTR ONOMIE  |  WELLNESS  |  WERELDKLASSE

ONE&ONLY THE PALM
A A A A A A

DUBAI THE PALM

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Drie restaurants: ZEST all-day dining gourmet restaurant met Europese, Aziatische 
en Midden-Oosterse specialiteiten. STAY by Yannick Alléno met epicurische Franse fine 
dining en het stijlvolle en overwater gelegen 101 Dining Lounge & Marina by Yannick 
Alléno met zicht op de Palm Jumeirah en de skyline van de stad.  
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LIGGING
Een majestueus strandpaleis op de westelijke zijde van The Palm, geïnspireerd op 18de 
-eeuwse Europese paleizen, met direct zicht op de Arabische Golf en op de Dubai skyline. 
Hét nu al iconische hotel – met een atrium van 24 kt bladgoud en een luchter met 40.000 
Svarovski kristallen, privéfilmzaal en een halve km strand. Op 5’ van het Aquaventure 
Waterpark, 15’ van de Marina, 20’ van de Mall of the Emirates, 35’ van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (61m²): Zeer ruime kamer met kingsize of queen bed, butlerservice, airco, 
televisie, wifi, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Badkamer met bad en aparte 
douche. Balkon met zicht over het resort en de tuinen. 
Premier Ocean Room (62m²): Gelijke indeling en faciliteiten, zicht over de Arabische 
golf.

FACILITEITEN
Groot lagunezwembad, 500m lang privéstrand. Verschillende 18-hole courts in 
de omgeving. Zeer uitgebreide spa ‘Cinq Mondes met 23 behandelpaviljoenen, 
binnenzwembad, sauna, hammam, beautybehandelingen en massages. Kidsclub (3-
12 jaar). Zes restaurants met gastronomische, Aziatische, Italiaanse en Mediterrane 
specialiteiten. Bar en lounge.

RECENT |  OPULENT |  FACILITEITEN

RAFFLES THE PALM
A A A A A / A

DUBAI THE PALM
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LIGGING
Het gloednieuwe The Royal Atlantis zal haar deuren openen in het laatste deel van 
2022, begin 2023 & biedt een adembenemende architectuur die de Dubai skyline 
zal vernieuwen. ‘s Werelds toonaangevende ontwerpers, architecten en kunstenaars 
hebben dit luxeresort zorgvuldig ontworpen met als missie een nieuw icoon toe te 
voegen aan de nu al indrukwekkende skyline van de stad. The Royal Atlantis wordt 
ongetwijfeld één van de meest exclusieve adressen van The Palm, ideaal voor families.

FACILITEITEN
Het hotel, niet ver van het beroemde Atlantis hotel dat tot dezelfde groep behoort, 
bestaat uit een uniek vakantieresort gecombineerd met luxueuze residenties. Het zal 
alle denkbare faciliteiten aanbieden zoals grote waterpartijen en zwembaden, een 
uitgebreid wellness- en beautycentrum met een ruime waaier aan behandelingen 
en massages, een elegant zandstrand met ligstoelen en parasols, een kidsclub en 
animatie. Daarnaast staat de opening van enkele gastronomische restaurants en 
gezellige bars op het programma.

GLOEDNIEUW |  FA MILIE  |  2022 -2023

THE ROYAL ATLANTIS RESORT & RESIDENCES
A A A A A / A

DUBAI THE PALM
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LIGGING
Dit extravagante en ronduit iconische hotel, een absolute eyecatcher op The Palm, met haar 
togenhoge bogen, arabeske koepels en sierlijke torens staat volledig in het teken van de verzonken 
stad Atlantis. Een wereld op zich boordevol onvergetelijke ervaringen voor alle leeftijden! Op ca. 20 
minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Ocean (45m²): Ruime kamer met kingsize of twin bedden, badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, minibar, gratis wifi, safe en balkon. Zicht op zee. 
Imperial Club (45m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met toegang tot de Imperial 
Club VIP Lounge met onder andere aparte check-in, snacks en drankjes.

FACILITEITEN
Drie zwembaden met zonneterras, uitgestrekt zandstrand. Tennisterrein, duikcentrum en 
watersportcentrum met windsurfen, kajakken en diepzeevissen meteen aan het hotel. Gratis 
toegang tot Aquaventure en het Lost Chambers Aquarium, het grootste waterpark in de regio 
met wildwaterbanen, glijbanen, talrijke zwembaden, lagune, 2km lange rivier en haaienbassins. 
Ruime spa met sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en massages. Kidsclub en Teens 
club. 32 restaurants, lounges, coffeeshops en bars met enkele echte toppers als Nobu gourmet, 
Ronda Locatelli pizza’s en Ossiano seafood.

FA MILIE  |  AVONTUUR |  CULINAIR

DUBAI

ATLANTIS THE PALM

THE PALM

A A A A A
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LIGGING
Als een ware oase in het immer bruisende Dubai, beschikt dit luxehotel niet enkel over een 
privéstrand waar het heerlijk vertoeven is, maar ook over zes verschillende restaurants, 
verzorgde lounges en elegante kamers en suites. Het kosmopolitische karakter wordt 
gecombineerd met tijdloze luxe, elegant design en onberispelijke service. Op ca. 35 
minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.15u van de luchthaven van Abu Dhabi. 

ACCOMMODATIE
Deluxe (55m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, telefoon, gratis wifi, flatscreen-tv, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten.
Pearl Club Seaview (55m²): Gelijke indeling en faciliteiten, inclusief zeezicht en 
toegang tot de exclusieve Pearl Club.  

FACILITEITEN
Twee zwembaden, apart kinderbad, meerdere zonneterrassen, meteen aan het 
zandstrand gelegen. Tennisterreinen en watersportcentrum met onder andere 
snorkelen, pedalo en waterski meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Mooie spa (2.000m²) met fitness, sauna, 
stoomkamers, verschillende kuren en massages. Kids Club (3-12 jaar). Vier restaurants, 
waaronder één gastronomisch onder leiding van sterrenchef Heinz Beck.

DUBAI THE PALM

LIGGING
Meteen aan het zandstrand van de Palm gelegen, is dit gloednieuwe hotel (september 
2022) klaar om één van de nieuwe toonaangevende hotels te worden van de stad! Met een 
uitzicht op de zonsondergang over de Palm, Ain Dubai en de skyline van de Dubai Marina, 
combineert het een elegant design met een verzorgde spa, exquise culinaire ervaringen 
en moderne kamers. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1u van de 
luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
King + Balcony (40m²): Moderne kamer met kingsize bed, twin bedden mogelijk op 
aanvraag. Badkamer met bad en aparte inloopdouche. Airco, televisie, telefoon, safe, minibar, 
wifi, koffie- en theefaciliteiten. Standaard met balkon.
King Executive + Balcony (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, inclusief toegang 
tot de Club Lounge. Standaard met balkon en zicht op het hotel of de omgeving.

FACILITEITEN
Indrukwekkend 65 meter lang zwembad met zonneterras en zeezicht, ruim 
privéstrand. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Elegante 
Eforea Spa met verschillende kuren en massages. Kids’ Club met eigen zwembad. 
Tien restaurants met specialiteiten uit alle windstreken. 

GLOEDNIEUW |  MODERN |  FA MILIE

HILTON DUBAI 
PALM JUMEIRAH

A A A A A

ELEGANT |  RUST  |  TUINEN

WALDORF ASTORIA DUBAI 
PALM JUMEIRAH

A A A A A / A
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DUBAI THE PALM

FACILITEITEN |  RELAX  |  FA MILIE

TAJ EXOTICA RESORT & SPA, THE PALM DUBAI
A A A A A

LIGGING
Zacht oprijzend vanuit het gouden zand en het warme water van de iconische Palm, vormt 
deze ware eilandoase een huis van luxe. De ruime suites, het aangename privéstrand, 
de verzorgde spa, de attente service en het immer aanwezige uitzicht zorgen voor een 
geheel waar zowel gezinnen als koppels zich helemaal thuis voelen. Op ca. 35 minuten 
van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.20u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Luxury Resort View (45m²):  Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en douche. Telefoon, airco, minibar, wifi, televisie, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard met balkon en zicht op het resort, zeezicht mits supplement.
Exotica: Sea View (45m²): Gelijke faciliteiten, hoger gelegen met balkon en zeezicht. 
Inclusief toegang tot de Taj Club Lounge.

FACILITEITEN
Prachtig lang zwembad, het langste op The Palm met zonneterras, privé-zandstrand. 
Tennisterrein, putting green en omnisportterrein meteen aan het hotel, ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Award winnende spa – JIVA met 
yogapaviljoen, sauna, hammam, fitness, verschillende kuren en massages. Kids Club 
(3-12 jaar). Zes restaurants met specialiteiten uit alle windstreken.



42

FA MILIE  |  ULTRA ALL  INCLUSIVE  |  BEACH

RIXOS THE PALM DUBAI HOTEL & SUITES
A A A A A

DUBAI THE PALM

LIGGING
Dit meermaals bekroonde familiehotel biedt zoveel meer dan enkel een prachtig strand. 
Gelegen aan de iconische Palm Jumeirah, biedt het een panoramisch uitzicht op de 
Arabische golf, de wolkenkrabbers van de stad en de opmerkelijke architectuur van The 
Palm zelf. De mooie kidsclub, kwalitatieve ultra all inclusive formule, ruime suites en 
handige familiekamers zorgen voor een geslaagd geheel op maat van groot en klein. Op ca. 
35 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.15u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe (53m²):  Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, safe en minibar. 
Premium (65m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimer met vergrote zithoek. 

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waarvan één kinderbad en een adults only zwembad, meerdere 
zonneterras en prachtige tuin. 1 kilometer lang zandstrand met beach club. Tennisterrein 
en watersportcentrum met onder andere zeilen, pedalo, windsurfen, kajak, jetski en 
waterski meteen aan het hotel. Mooie spa met fitness, stoombad, sauna, hammam, 
verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar). Shuttle service naar the Mall of 
the Emirates. Vijf restaurants met Turkse, Mediterrane en Argentijnse specialiteiten.
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RECENT |  LOCATIE  |  RELAX

ANDAZ DUBAI THE PALM
A A A A A

DUBAI THE PALM

LIGGING
Als een hedendaagse combinatie van tijdloze charme en hedendaagse luxe, is dit recent 
(december 2019) geopende hotel een waar boetiekhotel dat de eclectische stijl en het rijke 
erfgoed van Dubai weerspiegelt. Genesteld in de spreekwoordelijke stam van ‘The Palm’, biedt 
het naast een resem aan faciliteiten ook een ideale uitvalsbasis om de stad te ontdekken. Een 
ideale mix tussen strand en stad, tussen relax en eindeloze ontdekkingen. Op ca. 25 minuten 
van de luchthaven van Dubai of op ca. 1.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Andaz Room (38m²):  Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte regendouche. Gratis wifi, flatscreen-tv, telefoon, minibar, safe en airco. 
Andaz Deluxe Balcony (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, met vergrote zithoek, 
balkon en gedeeltelijk of frontaal zicht op The Palm of op zee.

FACILITEITEN
Overloopzwembad met zonneterras, tweede zwembad voorbehouden voor enkel 
volwassenen op de 14de verdieping, 300 meter lang privé zandstrand. Uitstekende ligging 
meteen aan de Nakheel Mall, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Verzorgde spa met fitness, sauna, verschillende kuren en massages. Vier uitstekende 
restaurants en lounges, waaronder het trendy ‘Hanami’ met Japanse specialiteiten.
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DUBAI THE PALM

LIGGING
Als eerste Marriott resort in Dubai, debuteert (opening Q4 2022) dit hotel aan het strand 
van de iconische Palm Jumeirah en combineert het het beste van twee werelden. De 
gunstige ligging, aangename kamers, vele faciliteiten, diverse keuken en attente service 
zorgen voor een geheel dat meteen debuteert op het hoogste niveau. Op ca. 30 minuten 
van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Palm Deluxe (41m²): Aangename kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, safe, telefoon, gratis wifi, televisie, radio, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard met gedeeltelijk zeezicht, naar zee gerichte ligging, ruimer 
zeezicht mits supplement. 
M Club Room (41m²): Gelijke indeling en faciliteiten, inclusief toegang tot de M Club 
Lounge met voordelen zoals eigen toegangsverdieping, grats middagsnack, afternoon 
tea, hors d’oeuvres, desserts en late night snack, gratis niet-alcoholische dranken, 
honor bar en business services (betalend). Standaard met zeezicht. 

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, meteen aan het privé zandstrand gelegen. Uitstekende 
ligging in de nabijheid van de Sheikh Zayed Road. 

GLOEDNIEUW |  MODERN |  BEACH

MARRIOTT RESORT PALM JUMEIRAH, DUBAI
A A A A A

BIJKOMENDE FACILITEITEN
West Beach promenade en watersportcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Elegante Saray spa met verschillende kuren en massages. 
‘Kidz Club’ met eigen zwembad, games room, speeltuintje en dagelijks activiteitenprogramma. 
Acht restaurants met onder andere Koreaanse, Italiaanse, Japanse en Mexicaanse specialiteiten. 
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LIGGING
Op de oostzijde van het iconische The Palm, bevindt zich dit luxeresort met 
panoramisch uitzicht over de indrukwekkende skyline. De grote lagunezwembaden, 
vele ‘swim-up’ kamers en mooie villa’s maken van dit resort een ideaal adres voor 
de familie. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.30u van de 
luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Premier Lagoon View (47m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, flatscreen-tv, telefoon, minibar, 
gratis wifi, safe, koffie- en theefaciliteiten. Balkon of terras met zicht op de lagune. 
Deluxe Lagoon View (52m²): Ruimer, gelegen op de eerste etage met panoramisch 
zicht. Op het gelijkvloers met rechtstreekse toegang tot de lagune mits supplement.

FACILITEITEN
Indrukwekkend geheel aan lagunes van 10.000m², groot overloopzwembad, apart 
kinderzwembad, zonneterrassen, 400m lang privéstrand. Twee tennisterreinen , beach 
volley en watersportcentrum en boottochten meteen aan het hotel. Prachtige spa met 
fitness, hammam, verschillende kuren en massages. Kidsclub (4-12 jaar) en Teens Club 
(12-18 jaar). Vijf restaurants met oosterse, mediterrane en grillspecialiteiten.

FA MILIE  |  RELAX  |  SWIM-UP

ANANTARA THE PALM DUBAI RESORT
A A A A A

DUBAI THE PALM
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WELLNESS  |  TRENDY |  BEACH

W DUBAI THE PALM
A A A A A

LUXE  |  FA MILIE  |  WELLNESS

JUMEIRAH ZABEEL SARAY
A A A A A

DUBAI THE PALM

LIGGING
Geïnspireerd door het leven in het Ottomaanse Rijk, is dit exclusieve luxehotel 
genesteld op de buitenring van de iconische Palm Jumeirah. Met een prachtige zicht op 
de skyline en de Arabische golf, een bekroonde spa en een knap zandstrand, is het een 
hedendaagse fusie van authentieke elementen en modern comfort. Op ca. 20 minuten 
van de luchthaven van Dubai of op ca 1.10u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Superior (46m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en regendouche. Airco, iPod-dock, telefoon, minibar, flatscreen-tv, wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zicht op de Arabische golf.
Grand Deluxe Family (65-80m²): Confirmed connecting kamers en gelijke faciliteiten 

FACILITEITEN
Zwembad met kinderbad, zonneterras en mooi privé zandstrand. Ruim aanbod aan 
actieve en culturele excursies in de omgeving zoals onder andere zeilen, basketbal, 
darts en tennis. Eigen in-house bioscoop en kids-club (4-12 jaar). Prachtige 
Ottomaanse spa met sauna, stoombad, hammam, fitness, verschillende kuren en 
massages. Tien bars, lounges en restaurants met specialiteiten uit alle windstreken. 

LIGGING
Dit trendy hotel en tevens het eerste hotel van de W keten in het Midden-Oosten 
biedt een ‘insta-perfect’ vakantieadres met prachtig zicht op zowel de skyline 
van de stad als de Arabische golf. Het biedt een ideale mix tussen ontspanning en 
entertainment, gedurfd design en doordachte details, bruisend strandleven en 
heerlijke gastronomie. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca 1.10u 
van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Wonderful (46m²): Trendy kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte regendouche. Airco, lcd-televisie, iPod dock, wifi, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met gedeeltelijk zeezicht, frontaal zeezicht mits supplement.
Spectacular (46m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met zicht op de skyline.

FACILITEITEN
Mooi ‘Wet Deck’ met zwembaden in de vorm van een golf, zonneterrassen en 
tropische tuinen. Squashterrein meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en 
culturele excursies in de omgeving. Verzorgde wellness met fitness, sauna, stoombad, 
verschillende kuren en massages. Drie restaurants: Italiaans, Japans en Koreaans.
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LIGGING
Dit warme, in Frans-Polynesische stijl opgetrokken luxe strandresort, werd geïnspireerd 
door de rijke cultuur van de Stille Zuidzee. Gelegen aan de Oostelijke kant van The 
Palm, beschikt het over weelderige groene tuinen, een aangenaam privéstrand en 
ademt het elegantie. Een ideale mix tussen ontspanning en actie dankzij de vele 
faciliteiten, uitstekende service en heerlijke restaurants. Op ca. 35 minuten van de 
luchthaven van Dubai, of op ca. 1.10u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Luxury Sea View (44m²): Kleurrijke kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte regendouche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, safe, minibar, 
koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op zee, zicht op The Palm mits supplement.
Juniorsuite (60m²): Ruimer, met afsluitbare slaap- en leefruimte. Zicht op de tuinen of op zee.

FACILITEITEN
Zes zwembaden, kinderbad, zonneterrassen en 500 meter privé zandstrand. 
Tennisterreinen en watersportcentrum. Ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Prachtige 2.500m² grote spa met fitness, sauna, jacuzzi, 
zwembad, stoomkamer, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar). Zeven 
uitstekende restaurants. Meerdere bars en lounges, ijssalon en beach bar.

FA MILIE  |  ELEGANT |  WELLNESS

SOFITEL DUBAI THE PALM
A A A A A

DUBAI THE PALM
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HEDENDAAGS |  WELLNESS  |  RELAX

FAIRMONT 
THE PALM

A A A A A

FA MILIE  |  WELLNESS  |  RELAX

THE RETREAT PALM DUBAI – 
MGALLERY BY SOFITEL

A A A A A

DUBAI THE PALM

LIGGING
Deze ware ‘retraite’ aan het strand combineert doordacht comfort met innovatief 
hedendaags design en een immer hartelijke service. Als een voorbeeld van de gekende 
M-gallery visie is een het toevluchtsoord op een sublieme locatie aan de oevers van de 
Palm Jumeirah. Voeg daar de meermaals bekroonde wellness aan toe en dit elegante 
luxehotel heeft alles in huis voor een ontspannen verblijf. Op ca. 35 minuten van de 
luchthaven van Dubai, of op ca. 1.10u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe (35m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
douche. Telefoon, televisie, airco, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten. 
Premium (35m²): Gelijke indeling en faciliteiten, inclusief toegang tot de Lounge. 
Standaard met zicht op het resort, gedeeltelijk zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, privé zandstrand. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Meermaals bekroonde wellness met yoga, 
mindfullness, fitness, sauna, jacuzzi, stoombad, verschillende kuren en massages. 
Vier restaurants met specialiteiten uit alle windstreken. 

LIGGING
‘All about hospitality’, zo luidt het credo in dit luxehotel, opgetrokken in Arabische 
stijl boordevol hedendaagse elementen. Midden in het hart van de adembenemende 
Palm Jumeirah, is niet enkel het uitzicht op de Dubai Marina en de Arabische Golf 
magnifiek, het mooie zandstrand, de vele faciliteiten en de gevarieerde keuken 
zorgen voor een geslaagd geheel. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Dubai of 
op ca. 1.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Fairmont Room (48-52m²): Hedendaagse kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Telefoon, airco, flatscreen-tv, gratis wifi, 
iPod dock, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. Balkon met zicht op de residences.
One Bedroom Suite (139m²): Ruime Arabisch geïnspireerde suite met aparte slaap- 
en leefruimte. Balkon met prachtig panoramisch zicht op the Palm en de skyline.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, zonneterrassen en privé wit zandstrand. Watersportcentrum aan 
het hotel, ruim aanbod aan excursies in de omgeving. Prachtige (1.600m²) spa met 
fitness, sauna, kuren en massages. Kids club (3-15 jaar). Zeven restaurants.
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E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  WELLNESS

CAESARS PALACE DUBAI
A A A A A / A

DUBAI BLUEWATERS ISLAND

LIGGING
Genesteld op de meest gewilde eilandoase van Dubai, Bluewaters, neemt dit exclusieve 
strandresort zijn gasten mee in een wereld vol warme gastvrijheid, culinaire verwennerij, 
uitstekend entertainment, verfijning en elegantie. Op ca. 25 minuten van de luchthaven 
van Dubai, of op ca. 1.15u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Julius Room (40m²):  Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte regendouche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, gratis wifi, safe, minibar, 
koffie- en theefaciliteiten. Standaard met balkon met zicht op het resort.
Palace Room (54m²): Gelijke faciliteiten, iets ruimere kamer. Standaard met balkon.

FACILITEITEN
Vijf zwembaden, waarvan één kinderzwembad, één voorbehouden voor enkel 
volwassenen en drie overloopzwembaden. 500m lang privéstrand met Cove Beach 
Club. Watersportcentrum met groot aanbod aan verschillende activiteiten. Volley- en 
voetbalterrein. Qua Spa met fitness, stoombad, relax lounge, verschillende kuren en 
massages. Tien restaurants, bars en lounges waaronder het gerenommeerde ‘Hell’s 
Kitchen’ onder leiding van Gordon Ramsay, het nieuwe ‘Demon Duck’ van de hand van 3* 
Michelin chef Alvin Leung en TakaHisa, het Japanse premium sushi en wagyu restaurant. 
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LIGGING
Dit luxueus hotel ligt op een ideale locatie met zicht over de jachthaven, op 
wandelafstand van het strand en met een directe toegang tot het bekende 
winkelcentrum Dubai Marina Mall. Het prachtige overloopzwembad op de vierde 
verdieping met restaurant en bar bieden een adembenemend zicht. Alles is voorzien 
om ook families gastvrij te kunnen ontvangen. Op ca. 30 minuten van de luchthaven 
van Dubai of op ca. 1.20u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe Marina View (40m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met regendouche. Airco, telefoon, satelliet-tv, radio, gratis wifi, safe, 
minibar, koffie- en theefaciliteiten.
Premier Room (51m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere kamer met zithoek.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, apart kinderbad en zonneterras. Exclusieve ligging met zicht 
over de jachthaven. Verzorgde Spa met fitness, verschillende kuren en massages. 
Drie restaurants met Arabische en internationale keuken. Sportsbar, cocktailbar met 
panoramisch zicht.

LOCATIE  |  FA MILIE  |  MODERN

THE ADDRESS DUBAI MARINA
A A A A A

DUBAI MARINA

GLOEDNIEUW |  MODERN |  BEACH

GROSVENOR HOUSE, A 
LUXURY COLLECTION HOTEL

A A A A A

LIGGING
Elegant uittorenend boven de azuurblauwe Dubai Marina en het adembenemende 
stadslandschap, staat dit luxehotel gekend als een warme mix van luxueuze 
faciliteiten, heerlijke restaurants, verzorgde kamers en onberispelijke service. Op ca. 
20 minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.15u van de luchthaven van Abu 
Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe (35m²):  Hedendaagse kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. Wifi, flatscreen-tv, safe, minibar, telefoon, koffie- en theefaciliteiten. 
Deluxe Suite (68m²): Gelijke faciliteiten, ruimere suitekamer met aparte slaap- en 
leefruimte. Zicht op de Dubai Marina.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras en prachtig zicht over de iconische skyline. Centrale ligging 
in het hart van de Dubai Marina. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in 
de omgeving. Mooie wellness met sauna, jacuzzi, stoombad, verschillende kuren en 
massages. Veertien bars en restaurants met specialiteiten uit alle windstreken in het 
hotel, dine around concept met zusterhotel Le Royal Meridien.
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FA MILIE  |  RESORT |  FACILITEITEN

HABTOOR GRAND RESORT, AUTOGRAPH COLLECTION
A A A A A

LIGGING
Ideaal gelegen aan het ongerepte strand van Jumeirah, is dit indrukwekkende resort 
verspreid over maar liefst drie hectare aan faciliteiten. De ideale ligging gecombineerd 
met de elegant ingerichte kamers, meerde connecting familiekamers en 11 excellente 
restaurants maken het tot een plek waar weelderige landschappen de warme wateren 
van de Arabische golf ontmoeten. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Dubai, of 
op ca. 1u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Tower Room (40m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Airco, telefoon, safe, minibar, televisie, gratis wifi, koffie- en 
theefaciliteiten. Standaard met gedeeltelijk zeezicht, frontaal zeezicht mits supplement. 
Club Room (40m²): Gelijke indeling en faciliteiten, hoger gelegen, inclusief toegang 
tot de Club Lounge op de 25ste verdieping. Standaard met gedeeltelijk zeezicht.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één kinderbad met waterglijbanen, ruim zonneterras en verzorgd 
privéstrand. Tennis, biljart, beachvolley, duiken en watersportcentrum meteen aan het hotel, 
ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde Elixir Spa met 
verschillende kuren en massages. Dertien restaurants met specialiteiten uit alle windstreken. 

DUBAI MARINA 
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WELLNESS  |  OPULENT |  GASTR ONOMIE

PALAZZO VERSACE
A A A A A / A

LIGGING
Herinnerend aan een 16de-eeuws Italiaans paleis, boordevol verwijzingen naar 
de Arabische architectuur, is dit luxehotel aan de Dubai Creek met zijn opvallende 
lobby, hoge zolderingen en Italiaans meubilair het symbool van de Versace filosofie. 
Extravagant, opulent, verfijnd en op-en-top luxueus. Op ca. 10 minuten van de 
luchthaven van Dubai, of op ca. 1.20u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe Versace City View (50m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Flatscreen tv, gratis wifi, minibar, safe, koffie- 
en theefaciliteiten. Balkon of terras met stadszicht, of zicht op de Dubai Creek.
Premier Club Creek View (110m²): Ruimer, met grote zithoek en toegang tot de 
Versace Executive Lounge.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één adults only met zonneterrassen. Shuttledienst naar 
de Burj Khalifa, de Dubai Mall en Nikki Beach Club (ca. 10 minuten) Elegante spa met 
fitness, sauna, stoombad, kuren en massages. Negen bars, restaurants en lounges 
waaronder het verfijnde ‘Enigma’ met Perzische keuken en het Italiaanse ‘Vanitas’.

DUBAI DOWNTOWN

ELEGANT |  VERFI JND |  LOCATIE

ARMANI HOTEL DUBAI
A A A A A / A

LIGGING
Dit minimalistische luxehotel, gelegen op verdieping 1 tot en met 8, 38 en 39 van de 
iconische Burj Khalifa, werd door de grootmeester Giorgo Armani zelf ontworpen! 
Boordevol indrukwekkende materialen, intelligente technologie, pure elegantie en 
verfijning is het dé ideale mix tussen stads- en relaxhotel. Op ca. 15 minuten van de 
luchthaven van Dubai, of op ca. 1.30u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Armani Deluxe (45m²): Verfijnde kamer met kingsize bed, badkamer met bad 
en aparte douche. Minibar, wifi, telefoon, flatscreen-tv, safe, airco. Op de lagere 
verdiepingen met zicht over de stad.
Armani Classic (70m²): Ruimer, met aparte leefruimte.

FACILITEITEN
Elegant zwembad met zonneterras. Prachtige Armani spa met verschillende 
behandelingen, kuren en massages. Zeven uitstekende restaurants met o.a. Japanse, 
Italiaanse, Indische specialiteiten en mooi uitzicht op de Dubai Fountains. Twee 
bars, chocolatier met originele Armani pralines, Armani Flowershop en exclusieve 
horlogerie.
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LIGGING
Majestueus uittorenend boven de rand van de Dubai Creek en met prachtig zicht 
over de glorieuze skyline, is dit luxehotel een waar resort binnen de stad. De talrijke 
restaurants, comfortabele kamers, de exclusieve boetieks, de gastvrije service, de 
ruime tuinen en de ideale ligging zijn hier de absolute troeven. Op ca. 5 minuten van 
de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.15u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Grand Room (39m²): Comfortabele kamer in hedendaags decor met Arabische elementen, 
kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en douche. Airco, verduisterende gordijnen, 
koffiemachine, gratis wifi, minibar, safe, strijkplank en strijkijzer. Zicht op de stad.
Club Room: Downtown View (39m²): Gelijke indeling en faciliteiten, mooi zicht over 
de skyline van de stad. Inclusief ‘resort benefits’ met gratis upgrade naar half pension 
(gratis buffet diner inclusief 2 uur ongelimiteerde dranken van 18h tot 20h in één van 
de aangeduide F&B outlets)

FACILITEITEN
Vier zwembaden, waaronder één kinderbad en babygedeelte, zonneterrassen. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met binnenzwembad, 
fitness, sauna, stoombad, bubbelbad, ijsfonteinen, verschillende kuren en massages. 

RESORT |  FA MILIE  |  FACILITEITEN

GRAND HYATT DUBAI
A A A A A

DUBAI CREEK

BIJKOMENDE FACILITEITEN
Elf food- & beverage outlets, waaronder negen restaurants met onder andere 
Italiaanse, Libanese, Indische en internationale specialiteiten. Twee bars en lounges, 
waaronder de ‘Vinoteca’ met mooie selectie aan Italiaanse wijnen. Gloednieuw 
‘Grand Hyatt Megaplex’ entertainment center voor alle leeftijden met verschillende 
activiteiten en onder andere een gloednieuw Kids Playground (Roli Poli – betalend), 
sports bar met arcade games en bowling (Tiger Jax) en een levendige Italian Deli 
(Primi by Panini).
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RECENT |  AR CHITECTUUR |  DESIGN

THE ADDRESS SKY VIEW
A A A A A

DUBAI DOWNTOWN

LIGGING
Dit recent geopende luxehotel springt onmiddellijk in het oog dankzij haar exclusieve design 
en de met een skybridge verbonden torens. De panoramische kamers, centrale ligging en het 
verbluffende terras zijn de absolute blikvangers van één van Dubai’s nieuwste referenties. Op ca. 
15 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca 1.10u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Premier (63m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en aparte douche. Airco, wifi, flatscreen-tv, minibar, safe en espresso machine. 
Standaard met zicht op de stad, hoger gelegen en / of balkon mits supplement.
Juniorsuite (85m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere kamer met vergrote 
zithoek. Balkon met indrukwekkend zicht over de stad.

FACILITEITEN
Indrukwekkend terras op de skybridge met onder andere overloopzwembad, 
zonneterras en lounge. Centrale ligging in de buurt van de Dubai Fountains, Burj 
Khalifa en de Dubai Mall. Ruim aanbod aan excursies in de omgeving. Verzorgde spa 
met fitness, jacuzzi, yogastudio, binnenzwembad, kuren en massages. Unieke Qix 
Kids Club (4-12 jaar). Drie restaurants met lokale en internationale specialiteiten. 

CENTRAAL  |  ELEGANT |  WELLNESS

SOFITEL DUBAI THE OBELISK
A A A A A

LIGGING
In het hart van de stad springt dit indrukwekkende gebouw versierd met gouden piramide 
en opgetrokken in de vorm van een obelisk onmiddellijk in het oog. Geïnspireerd door de 
obelisk uit Luxor die de Parijse straten kleurt, herbergt het hotel die typische Franse ‘Art de 
Vivre’. Een aangename samensmelting van lokale gastvrijheid, een schitterende ligging en 
tijdloze elegantie. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Deluxe (44-49m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. Airco, televisie, gratis wifi, bluetooth sound system, minibar, safe, 
koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de stad.
Panoramic Suite (68-72m²): Gelijke faciliteiten, ruimere suitekamer met afsluitbare 
slaap- en leefruimte. Prachtig panoramisch zicht over de stad.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met zonneterras, zeer centrale ligging in het hart van de stad, op 
wandelafstand van de WAFI Mall. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de 
omgeving. Verzorgde wellness met hammam, fitness, jacuzzi, verschillende kuren en 
massages. Twee uitstekende restaurants met Franse gastronomische en Japanse specialiteiten.
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LIGGING
Met twee in het oog springende overloopzwembaden en een spectaculair zicht op de 
iconische Burj Khalifa, is het motto in dit luxehotel ‘we’re all about the views’. Ondanks 
de drukte van de stad, combineert het een gevoel van rust met chique esthetiek en 
moderne details. Op ca. 15 minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.15u van de 
luchthaven van Abu Dhabi. 

ACCOMMODATIE
Signature (46m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en / of douche. Televisie, telefoon, airco, wifi, minibar, safe, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon met zicht op de stad.
Sky (58m²): Gelijke faciliteiten, iets ruimere kamer, panoramisch stadszicht.

FACILITEITEN
Indrukwekkend dakterras met overloopzwembaden, zeer centrale ligging in het hart 
van de stad. CIEL spa met binnenzwembad, fitness, rustterras, verschillende kuren en 
massages. Zes restaurants, waaronder de exclusieve ‘12Chairs’ Caviar Bar.

CIT Y  |  MODERN |  L IGGING

SLS DUBAI
A A A A / A

DUBAI DOWNTOWN



56

LIGGING
Als een exclusieve privéoase is dit luxehotel genesteld tussen de weelderige 
palmbossen, smaragdgroene boomtoppen en iconische zandduinen van het 
Dubai Desert Conservation Reserve. De afgelegen rust, prachtige vergezichten en 
onvergetelijke activiteiten zoals kamelentochten, woestijnwandelingen, 4×4-tochten, 
boogschieten en een bezoek aan de valkerij. Op ca. 55 minuten van de luchthaven van 
Dubai of op ca. 1.45u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
One Bedroom Bedouin Suite (75m²): Prachtige suitekamer met kingsize bed of 
twin bedden, badkamer met bad en aparte douche. Airco, flatscreen-tv, gratis wifi, 
telefoon, safe, minibar en verrekijker. Terras met privézwembad en zicht op de duinen.
Two Bedroom Royal Suite (175m²): Ruime tweeslaapkamer suite, gelijke faciliteiten.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met zonneterras. Ruim aanbod aan actieve excursies vanuit het 
hotel, de vol pension formule bevat twee van deze activiteiten per dag: kameeltocht, 
boogschieten, valkenjacht en natuurwandelingen. Elegante spa met fitness, sauna, 
stoomkamer, jacuzzi, rasoul, verschillende kuren en massages. Uitstekend ‘Al Diwaan’ 
restaurant met moderne kijk op de lokale keuken.

LIGGING
Dit spectaculair woestijnparadijs, genesteld tussen de duinen, werd gebouwd als een 
traditioneel Arabisch fort. Deze oase van rust, gelegen in een unieke woestijnsetting, 
combineert onversneden rustieke charme met traditionele gastvrijheid en 
onvergetelijke ervaringen. 
Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Dubai of op ca 55 min. van de luchthaven 
van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Superior (37m²): Elegante kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
regendouche. Airco, telefoon, satelliet-tv, radio, gratis wifi, safe, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Terras mits supplement.
Juniorsuite (50m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere kamer met vergrote zithoek.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, apart kinderbad en zonneterras. Exclusieve ligging midden 
tussen de zandduinen, ruim aanbod aan unieke ervaringen zoals paardrijden, 
kameeltochten, valkenjacht en 4×4 safari’s. Verzorgde spa met fitness, verschillende 
kuren en massages. Drie restaurants met Arabische en internationale keuken, 
waarvan één met een spectaculair woestijnzicht,

AUTHENTIEK |  HIDEAWAY |  WOESTI JN

BAB AL SHAMS 
DESERT RESORT & SPA

A A A A A

HIDEAWAY |  E XCLUSIEF  |  AUTHENTIEK

AL MAHA, A LUXURY 
COLLECTION DESERT RESORT

A A A A A A

DUBAI DESERT
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LIGGING
Gelegen meteen aan de oevers van de Dubai Creek, vlak aan de Dubai Creek Golf & 
Yacht Club, biedt dit luxueuze hotel een idyllische setting en een ideale mix tussen de 
nabijheid van de stad en de voordelen van een resorthotel. Met een geïnspireerde mix 
aan restaurants en een verzorgde spa, garandeert het een zorgeloos verblijf. Op ca. 5 
minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.25u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Park Room (52m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte regendouche. Flatscreen-tv, gratis wifi, cd- & dvd-speler, minibar, telefoon, 
koffie- en theefaciliteiten. Balkon met uitzicht over de Dubai creek en de Marina. 
Skyline View (52m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon met zicht op de skyline van de stad.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, zonneterrassen en 100 meter lang ‘man made’ lagunestrand. 
Verwoven met de 18-hole Dubai Creek golfbaan. Vier Padelterreinen, twee 
tennisterreinen en minigolf (gratis) meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Amara Spa met stoomkamer, binnenzwembad, 
sauna, fitness, yogaruimte, verschillende kuren en massages. Vijftien food & beverage 
outlets waaronder het gloednieuwe ‘Twiggy by La Cantine’ geopend in januari 2021.

GOLF  |  WELLNESS  |  LOCATIE

PARK HYATT DUBAI
A A A A A

DUBAI CREEK
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FA MILIE  |  COMFORT |  BEACH

AJMAN SARAY, A LUXURY 
COLLECTION RESORT

A A A A A

LIGGING
Uittorenend boven het turquoise water en het ivoorkleurige zand, is dit luxeresort een 
aangename mix van zachte kleuren en elegant design. Het verwelkomt zijn gasten 
met een prachtig privéstrand, een exquise keuken en een ontspannen, gastvrije sfeer. 
Op ca. 35 minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.50u van de luchthaven van 
Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe Creek View (44m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Standaard met balkon.
Al Dana Suite (80m²): Ruime suite met aparte slaapruimte, grote leefruimte en 
zithoek. Standaard met balkon en zicht op de kreek, zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad, zonneterras, privé zandstrand. Watersportcentrum met 
jetski, banana boat, kajak en snorkelen. Squashterrein meteen aan het hotel, 18-hole 
Al Zorah golf op ca. 10 minuten. Elegante spa met stoomkamer, hammam, sauna, 
regendouche, ijsfontein, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar). Vier 
restaurants met Arabische en internationale specialiteiten. Coffee House en pub.

 OOSTELIJKE EMIRATEN AJMAN

BEACH |  FA MILIE  |  WELLNESS

FAIRMONT AJMAN
A A A A A

LIGGING
Met een prachtige ligging meteen aan het zandstrand van Ajman, een mix tussen 
mangroves, musea en verschillende winkelcentra verleidt dit hotel groot en klein. 
Opgetrokken in een moderne stijl met hedendaagse details, combineert dit luxehotel 
hartelijke gastvrijheid met attente service en ongehinderd zeezicht. Op ca. 30 minuten 
van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.40u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Fairmont Seaview (42m²): Kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte 
douche. Airco, tv, telefoon, gratis wifi, minibar en safe. Zicht op de Arabische golf.
Juniorsuite (76m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met vergrote zithoek & zicht 
op de Arabische golf.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met kinderbad, gelegen meteen aan het 200 meter lange 
zandstrand. Watersportcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde wellness met fitness, hammam, 
jacuzzi, sauna, verschillende kuren en massages. Zes bars en restaurants met 
Italiaanse, Turkse en lokale specialiteiten.
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LIGGING
Dit pareltje van verfijnde, eigentijdse architectuur vol open ruimtes, brengt de rust van 
panoramische uitzichten en lange witte zandstranden, samen met elegante kamers, een 
uitstekende keuken en gepersonaliseerde service. Met de aangrenzende 18-hole golfbaan in de 
achtertuin en een 100 hectare groot natuurgebied rondom, ademt het luxe in een prachtig kader. 
Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.45u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Premier + Private Garden (81m²): Hedendaagse kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, airco, telefoon, 
koffie- en theefaciliteiten. Standaard met privéterras en zicht op de tuinen.
Deluxe Suite + Private Garden (109m²): Ruimere moderne suite, slaapkamer 
met kingsize bed, aparte leefruimte en kitchenette. Standaard met privéterras.

FACILITEITEN
Mooi 85 meter lang zwembad met zonneterras, apart kinderbad. Privéstrand met beach bar. 
Watersportcentrum met kitesurf, kano, zeilen, kajak en jetski. Fietsverhuur aan het hotel, 18-hole 
Jack Nicklaus Al Zorah golf op ca. 5 minuten. Prachtige spa met fitness, hammam, verschillende 
kuren en massages. Kids Club (3-12 jaar) met eigen zwembad. Twee uitstekende restaurants met vis- 
en internationale specialiteiten. Poolside lounge met tapas en bento boxes, aangename cocktailbar.

GOLF  |  DESIGN |  VILLA ' S

THE OBEROI BEACH RESORT, AL ZORAH
A A A A A A

 OOSTELIJKE EMIRATEN AJMAN
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DESIGN |  BOUTIQUE |  CULTUUR

THE CHEDI AL BAIT SHARJAH
A A A A A

OOSTELIJKE EMIRATEN

LIGGING
Ondergebracht in een verzameling van historische herenhuizen is dit luxueuze hotel 
voorzien van een combinatie van alle moderne gemakken verweven met traditionele 
elementen. Met een heerlijke spa, uitstekend restaurant en een warme gastvrijheid, 
is het een voorbeeld van de convergentie van de geschiedenis, samenleving en cultuur 
van de regio. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Chedi Deluxe Room (31-44m²): Sublieme kamer in Arabisch geïnspireerde stijl. 
Kingsize bed, badkamer met bad en douche. Flatscreen-tv, telefoon, safe, wifi, koffie- 
en theefaciliteiten. Patio mits supplement.
Chedi Grand Room (45-55m²): Gelijke indeling en faciliteiten, ruimere unit met 
zithoek. Patio mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi buitenzwembad met zonneterras. Verzorgde spa met hammam, stoomkamer, 
sauna, fitness, verschillende kuren en massages. Bibliotheek, eigen museum, 
juwelier en uitgebreid business centre. Twee restaurants met internationale en lokale 
specialiteiten. Fijn café met lokale desserten en authentiek ijssalon.

RECENT |  RELAX  |  FA MILIE

VIDA BEACH RESORT, 
UMM AL-QUWAIN

A A A A / A

LIGGING
Het onbekende(re) Emiraat Umm al-Quwain herbergt met dit eerste hotel van de VIDA 
keten een recent (2021) toevluchtsoord aan de kust van de Arabische golf. Gedreven door de 
vakkennis van de Emaar Hospitality Group, de drijvende krachten achter de gekende Address 
keten, is het een ideaal toevluchtsoord om deze unieke regio te ontdekken. Op ca. 50 minuten 
van de luchthaven van Dubai, of op ca. 1.55u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Deluxe: City View (31m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met douche. Airco, televisie, safe, gratis wifi, telefoon, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met zicht op de stad, gedeeltelijk of frontaal zeezicht mits supplement.
Family Deluxe: City View (62m²): Bestaande uit twee confirmed connecting deluxe: 
city view kamers, standaard met zicht op de stad, frontaal zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Aangenaam buitenzwembad met zonneterras, privé zandstrand. Tennisterrein 
meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Kleinschalige spa met fitness, verschillende kuren en massages. Kids Club en Kids 
Splash Pool. Vier bars en restaurants met internationale en lokale specialiteiten.  

UMM AL-QUWAIN - SHARJAH
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OOSTELIJKE EMIRATEN

LIGGING
Als een verborgen oase in het rustige Ras al Khaimah, is dit majestueuze paleishotel 
een bonte mix van luxe design interieur en een grote collectie kunstvoorwerpen. De 
eindeloze faciliteiten, uitstekende golfbaan, gevarieerde keuken en ruime kamers, 
maken het tot een gevarieerd geheel met voor ieder wat wils. Op ca. 45 minuten van de 
luchthaven van Dubai, of op ca. 2u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Classic (56m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad 
en aparte douche. Airco, telefoon, televisie, wifi, iPod dock, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten. Balkon of terras met zicht op het resort.
Deluxe – Golf View (76m²): Ruimer, met zithoek. Balkon of terras met zicht op de 
golfbaan, zicht op zee mits supplement.

FACILITEITEN
Twee grote zwembaden, zonneterras, 350m lang zandstrand. Watersportcentrum 
en conciërgedienst met groot aanbod aan actieve en culturele excursies. 18-hole Al 
Hamra golfbaan meteen aan het hotel. Elegante spa met sauna, fitness, verschillende 
kuren en massages. Kids Club (3-12 jaar). Vijf restaurants met Arabische, Japanse en 
Italiaanse specialiteiten. Drie aangename bars.

GOLF  |  FA MILIE  |  WELLNESS

WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH
A A A A A / A

RAS AL KHAIMAH
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OOSTELIJKE EMIRATEN

LIGGING
Net ten noorden van Dubai, is dit authentieke woestijnresort in bedoeïenenstijl 
een ware ‘back to nature’ ervaring. Omgeven door een beschermd natuurgebied, 
beschikt het over luxueuze villa’s met privézwembaden, onberispelijke service en een 
adembenemend uitzicht over de woestijn. Een uitstekende mix van unieke ervaringen 
en luxueuze verwennerij. Op ca. 55 minuten van de luchthaven van Dubai, of op ca. 
2.05u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Al Rimal Pool Villa (158m²): Elegante villa met kingsize bed, badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, dvd-speler, gratis ,wifi, safe, minibar, 
koffie- en theefaciliteiten. Ruim terras met plonszwembad.
Al Rimal Enclosed Pool Villa (158m²): Exact gelijke indeling en faciliteiten, met maximale 
privacy.   

FACILITEITEN
Ruim zwembad met jacuzzi en kinderbad, zonneterras. Ruim aanbod aan actieve 
en culturele excursies. Elegante Rainforest Spa met sauna, hammam, zwembad, 
verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar). Gratis gebruik van het strand bij 
zusterhotel Al Hamra Beach. Vier restaurants met lokale en internationale specialiteiten.

HIDEAWAY |  WOESTI JN |  E XPERIENCE

THE RITZ-CARLTON RAS AL KHAIMAH, AL WADI DESERT
A A A A A

RAS AL KHAIMAH
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OOSTELIJKE EMIRATEN

LIGGING
Gelegen aan een privé stuk wit zandstrand, beschikt The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, 
Al Hamra Beach over 32 privé villa’s met uitzicht op zee, allen met een eigen zwembad. 
Na een schilderachtige bootreis naar het resort, kunnen gasten genieten van een 
visrestaurant met uitzicht op de Arabische Golf. De internationale luchthaven van 
Dubai ligt op 45 minuten rijden of op ca 2.10u rijden van de internationale luchthaven 
van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Al Bahar Tented Beach Pool Villa (181m²): Ruime villa met kingsize hemelbed, badkamer 
met regendouche, douche en bad in openlucht, uitgerust terras, privézwembad en 
privéstrandkajuit, gratis wifi, iPod docking station, zicht op het strand.
Al Naseem Tented Beach Pool Villa (181m²): Gelijke indeling en faciliteiten, meer 
intimiteit en zicht op de golf.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, kinderzwembad, privéstrand, luxueuze wellness- en 
ontspanningsruimte met o.a. massages en verzorgingen, 2 fitnesspaviljoenen, kids 
club (+4 jaar), boogschieten, catch & release vissen, kajakken, natuurtour, elegant 
restaurant met internationale keuken.

WELLNESS  |  RELAX  |  FA MILIE

THE RITZ-CARLTON RAS AL KHAIMAH, AL HAMRA BEACH
A A A A A

RAS AL KHAIMAH
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LIGGING
Genesteld tussen het ruige gebergte en de ongerepte oceaan, is dit gloednieuwe 
(juli 2021) strandresort het eerste Address hotel in Fujairah. De slagzin van het hotel 
luidt dan ook ‘where life happens’, met een indrukwekkende spa, uitstekende keuken, 
eindeloze faciliteiten en het ongerepte strand. Op ca. 50 minuten van de luchthaven 
van Fujairah, of op ca. 2.15u van de luchthaven van Dubai.

ACCOMMODATIE
Deluxe: Mountain View (38m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, televisie, safe, telefoon, minibar, 
koffie- en theefaciliteiten. Standaard met zicht op de bergen.
Executive Suite: Mountain View (72m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met afsluitbare 
slaap- en leefruimte. Standaard met zicht op de bergen, zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, zonneterrassen en indrukwekkend privéstrand. Duik- en 
watersportcentrum meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Ruime wellness met stoombad, hammam, fitness, personal 
trainers, kuren en massages. Qix Kids Club met speeltuintje (4-12 jaar). Uitstekend 
restaurant met klassiekers uit alle windstreken, pool & lobby lounge met lichte snacks.

RECENT |  MODERN |  BEACH

ADDRESS BEACH RESORT FUJAIRAH
A A A A A

OOSTELIJKE EMIRATEN FUJAIRAH
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COMFORT |  RELAX  |  AUTHENTIEK

INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT
A A A A A

FUJAIRAH

LIGGING
Dit verzorgde hotel gelegen in één van de Oostelijke Emiraten, langs de exquise 
kustlijn van het prachtige Al Aqah-strand met het spectaculaire Hajar-gebergte op de 
achtergrond. Dit prachtige natuurlijke samenspel keert ook terug in het interieur van 
het hotel, waar Arabische gastvrijheid en hedendaagse luxe hand in hand gaan. Op ca. 
1.40u van de luchthaven van Dubai, of op ca. 2.50u van de luchthaven van Abu Dhabi.

ACCOMMODATIE
Classic Garden View (45m²): Kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
regendouche. Nespressomachine, smart-tv, Bose Sound System, wifi. Balkon.
Deluxe Ocean View  (45m²): Gelegen op de hogere verdiepingen. Kingsize bed of twin 
bedden. Zicht op de Indische Oceaan.

FACILITEITEN
Vier zwembaden, privéstrand. Watersportcentrum met duiken, snorkelen, kitesurfen 
en stand-up paddle boards. Tennisveld en volleybalveld meteen aan het hotel. ‘O Spa 
by L’Occitane’ met Turks stoombad, fitness, verschillende kuren en massages. Kids 
Club (4-12 jaar) & Teens Club (13-18 jaar). Twee restaurants, eerste met internationaal 
buffet, tweede à la carte restaurant. Lichte snacks en koffie in de lobby loungebar. 

OOSTELIJKE EMIRATEN
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‘ESSENTIAL QATAR’

Qatar en Bahrein zijn dan wat minder bekend maar toch zijn er wat belevingen die u niet zou 
mogen missen. Dit zijn de mooiste. Ze worden uitgevoerd in kleine groepjes per minibus, maar 
laat dat zeker geen bezwaar zijn. Transfers van en naar uw hotel zijn altijd inbegrepen.

DOHA CIT Y,  NA MIDDAGTOUR 
Alle  hoogtepunten  van  de  stad  met  Engelstalige  gids.  Langs  de  Pearl  residences,  het  Katara  
cultural  village,  het  Museum  van  islamitische  kunst,  de  corniche en de Souq Waqif met 
valkhospitaal, de goud- en parelsoek. 
Prijs per persoon vanaf: € 158 inclusief vermelde transfers en diensten.

KONINKLI JKE  PAARDEN AL  SHAQAB 
Uniek  in  het  hele  golfgebied.  Een  begeleid  privébezoek  aan  de  Arabische  volbloeden 
in de koninklijke stallen. Bijwonen van een trainingssessie indien mogelijk. We zorgen 
voor speciale entreekaarten. Gevold door typisch Arabische lunch of diner.  
Prijs per persoon vanaf: € 132 inclusief vermelde transfers en diensten.

DESERT E XPLORER MET DINER 
Na de middag naar de Sealine duinen, een uurtje van de stad, voor een safari per  4x4  
op  en  over  de  zandduinen  tot  aan  het  strand  waar  een  Arabisch  tentenkamp met 
barbecue en diner op u wacht. 
Prijs per persoon vanaf: € 272 inclusief vermelde transfers en diensten.

SOUQ WAQIF  AVONDWANDELING
Deze wandeling met diner is een erg fijne ervaring. De soek is helemaal gemoderniseerd  
met  brede  straten  in  een  rustige  sfeer.  Loop  zeker  langs  de  kruidensoek en de 
dierenafdeling waar zelfs valken verkocht worden. En langs de goudsoek natuurlijk, altijd 
spectaculair. ‘s Avonds rijden ook mooi opgetuigde politiepaarden  rond  voor  een  wat  
nostalgische  sfeer.  Diner  in  een  verzorgd  restaurant met lokale specialiteiten. 
Prijs per persoon vanaf: € 528 inclusief vermelde transfers en diensten.

QATAR EXCURSIONS

ONTDEK HET ECHTE MIDDEN OOSTEN

‘ESSENTIAL BAHRAIN’
OURS .  YOURS !

M ANA M A CIT Y  –  HALVE  DAG
Met een expert Engelstalige gids bezoekt u één der grootste moskeeën ter wereld en het mooie 
Bahrain National Museum. Degusteer ‘halwa’ in de oude souks, loop door het indrukwekkende  
Portugese Fort en mijmer aan Bab al Bahrain hoe deze stad er honderd jaar geleden uitzag.
Prijs per persoon vanaf : €95 inclusief vermelde transfers en diensten.

OASES  EN WOESTI JN –  HALVE  DAG
Met een expert Engelstalige gids ontdekt u de geheimen van de woestijn. Na een fotostop 
aan het beroemde F1 racecircuit naar de Royal Camel Farm. Ontdek de eerste oliebron 
van Bahrein, slechts een goede tien jaar oud en de fascinerende Tree of Life midden 
de woestijn. Na een bezoek aan de 4000 jaar oude grafheuvels leert u zelf traditionele 
ambachten.
Prijs per persoon vanaf: € 105 inclusief vermelde transfers en diensten.

DESERT E XPLORER MET DINER 
Na de middag naar de Sealine duinen, een uurtje van de stad, voor een safari per  4x4  
op  en  over  de  zandduinen  tot  aan  het  strand  waar  een  Arabisch  tentenkamp met 
barbecue en diner op u wacht. 
Prijs per persoon vanaf: € 272 inclusief vermelde transfers en diensten.

HIGHLIGHTS  OF  BAHRAIN
Alle hoogtepunten van Manama en de woestijn in één dag met een expert Engelstalige 
gids: de Grote Moskee en het Nationaal Museum, de juwelensoek en Bab al Bahrain, het F1 
racecircuit, de kamelenboerderij, de oudste oliebron en de Tree of Life, grafmonumenten 
en pottenbakkerijen.
Prijs per persoon vanaf: € 528 inclusief vermelde transfers en diensten.
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LIGGING
De azuurblauwe Arabische Golf, dramatische zandduinen, eeuwenoude architectuur 
en het schilderachtige Pearl Island vormen het prachtige decor van dit monumentale 
hotel. The St. Régis heeft het grootste olympische hotelzwembad van Doha. Gelegen 
in West Bay, op 10’ van het stadscentrum en 30’ van de luchthaven. 

ACCOMMODATIE
Superior King (44m²) : Kingsize bed of twin bedden, marmeren badkamer met bad en 
aparte douche. Airco, safe, wifi, flatscreen tv, minibar, dvd- en cd-speler, iPod docking 
station. Koffie- en theefaciliteiten, gebotteld water. Balkon of terras met geheel of 
gedeeltelijk zeezicht.
Grand Deluxe King (44m²) : Met zeezicht en balkon of terras.

FACILITEITEN
Olympisch zwembad met temperatuurcontrole en zonneterrassen, 9 strand cabana’s 
whirlpool, privéstrand. Tennis. Jetski, waterski en Doha Golf Club in de omgeving. 
Fitnessruimte, Remède Spa met massages, kuren, sauna, jacuzzi, steamroom. 
Kidsclub (3-8j). Vijf restaurants, waaronder 2 gastronomische van Gordon Ramsay 
en het Al-Sultan Brahim seafood restaurant. Vijf lounges en bars. Jazz in het Lincoln 
centrum.

LIGGING
Dit luxueuze en elegante strandresort werd geïnspireerd op de traditionele lokale 
paleizen. Met weelderige patio’s en elegante kamers ademt het romantiek. Met een 
prachtig overloopzwembad en een heerlijk privéstrand is het de ideale mix tussen 
rust en de nabijheid van de stad. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Doha.

ACCOMMODATIE
Deluxe Resort View (49m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, safe, televisie, minibar en wifi. 
Terras of balkon met zicht op het resort, zicht op het zwembad mits supplement.
Deluxe Sea View (49m²): Exact gelijke indeling en faciliteiten, frontaal zeezicht.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, zonneterras, mooi zandstrand. Watersportcentrum meteen aan 
het hotel, Doha Golf Club op ca. 10 minuten. Verzorgde Six Senses Spa met fitness, 
sauna, stoomkamer, verschillende kuren en massages. Kids Club (4-12 jaar). Negen 
restaurants, bars en lounges met Perzische, Libanese en Aziatische specialiteiten.

TRADITIONEEL  |  CULINAIR  |  LUXE

QATAR

ST. RÉGIS DOHA

DOHA

A A A A A / A

TRADITIONEEL  |  R OM ANTISCH |  PRIVAC Y

SHARQ VILLAGE & SPA,
A RITZ-CARLTON HOTEL

A A A A A
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QATAR DOHA

LIGGING
Als een verfijnd toevluchtsoord in de Msheireb Downtown regio van de stad, 
maakt dit indrukwekkende hotel deel uit van ’s werelds eerste duurzame 
stadsvernieuwingsproject. Met een prachtig aantal kunstwerken, een rustige spa en 
vernieuwende culinaire outlets, gecombineerd met de uitstekende ligging, ademt dit 
hotel residentiële luxe. Op ca. 10 minuten van de luchthaven. 

ACCOMMODATIE
Standard: City View (40m²): Verzorgde kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en regendouche. Airco, televisie, wifi, telefoon, minibar, safe, 
koffie- en theefaciliteiten. Kamerhoge ramen met stadszicht.
Park Suite (90m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met afsluitbare slaap- en 
leefruimte. Kamerhoge ramen met stadszicht.

FACILITEITEN
Kleinschalig zwembad met zonneterras, uitstekende ligging in het hart van de stad. 
Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde wellness 
met binnenzwembad, verschillende kuren massages. Drie restaurants waaronder het 
uitstekende Sora met panoramisch zicht over de omgeving.

RECENT |  BEACH |  GASTR ONOMIE

FOUR SEASONS HOTEL DOHA
A A A A A

DUURZAA M |  LOCATIE  |  ELEGANT

PARK HYATT DOHA
A A A A A

LIGGING
Dit recente (2020) hotel is een waar toonbeeld voor de moderne grandeur van de 
stad met een sprankelend zonlicht en prachtig zeezicht. Van de elegante lobby tot de 
energieke restaurants, dit stedelijke toevluchtsoord aan het strand werd omgetoverd 
tot een bruisende hotspot, die ondanks de moderne details trouw blijft aan de typisch 
Qatarese roots. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Deluxe (44m²): Ruime kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met bad en 
aparte douche. Lcd-televisie, cd-speler, dvd-speler, safe, iPod dock, telefoon, minibar 
en wifi. Standaard met zicht op de stad, zeezicht mits supplement.
Executive Suite (72m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met afsluitbare slaap- en 
leefruimte. Standaard met zicht op de stad, zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Prachtig zwembad opgebouwd in verschillende niveau’s met jacuzzi gedeelte, 
meteen aan het zandstrand van de West Bay gelegen. Tennisterrein meteen aan het 
hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Mooie wellness 
volgens feng shui filosofie met verschillende kuren en massages. Drie uitstekende 
restaurants, waaronder het exclusieve Nobu Doha.
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ROYAL SARAY RESORT

LIGGING
In een wereld van ongeëvenaarde luxe met een adembenemend uitzicht op de Arabische 
zee, werd dit hotel geïnspireerd door de unieke architectuur en tradities van een 
traditioneel Bahreins zomerhuis. De hemelse harmonie van op maat gemaakte details 
wordt hier prachtig gecombineerd met een vleugje eigentijdse wereldreis, omgeven door 
een wereld van fonteinen en weelderig groen. Op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Arabian Deluxe (72m²): Indrukwekkende kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, safe, minibar, flatscreen televisie, 
telefoon, wifi, koffie- en theefaciliteiten. Standaard met zicht op de tuinen of het 
zwembad, zeezicht mits supplement.
Royal Saray Suite (130m²): Gelijke faciliteiten, ruime suitekamer met afsluitbare 
slaap- en leefruimte. Vergroot terras met zeezicht

FACILITEITEN
Aangenaam zwembad met groot zonneterras, groene tuin, privé zandstrand. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Kleinschalige spa met 
fitness, verschillende kuren en massages. Drie restaurants met Mediterrane en lokale 
specialiteiten, exclusieve sigarenbar en lounge. 

LIGGING
‘Dit luxueuze resort biedt een idyllische ontsnapping verweven met de magnifieke 
Bahreinse gastvrijheid, versterkt met een vleugje Franse Art de Vivre’, zo omschrijft 
dit moderne hotel zichzelf. De combinatie van een verzorgde wellness, vernieuwende 
gastronomie, aangename kamers en het ruime aanbod aan faciliteiten maken deze 
omschrijving elke dag opnieuw werkelijkheid. Op ca. 40 minuten van de luchthaven. 

ACCOMMODATIE
Superior (43m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad en/of 
douche. Telefoon, airco, gratis wifi, televisie, minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten. 
Standaard met zicht op de tuinen of het zwembad, zeezicht mits supplement.
Luxury: Club (43m²): Gelijke indeling en faciliteiten, inclusief toegang tot de Club 
Millesime. Standaard met zeezicht.

FACILITEITEN
Mooie zwembadzone met zonneterras en groene tuin, zandstrand. Ruim aanbod 
aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Tennis- en squashbaan aan de 
Beach Club. Uitstekende wellness met binnenzwembad, stoomkamer, fitness, diverse 
exclusieve zoutwaterbehandelingen, verschillende kuren en massages. Tien bars en 
restaurants met specialiteiten uit alle windstreken. 

AR CHITECTUUR |  TRENDY |  FACILITEITEN

A A A A A

BAHREIN MANAMA

SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ 
THALASSA SEA & SPA

WELLNESS  |  CULINAIR  |  RELAX

A A A A A
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ICONISCH |  LUXUEUS  |  KOSMOPOLITISCH

A A A A A / A

BAHREIN MANAMA

LIGGING
Genesteld op een exclusief eiland, in het hart van Manama, de hoofdstad van Bahrein, 
vormt dit iconische hotel een bestemming op zich. Deze kosmopolitische oase combineert 
het beste van een strandvakantie en een citytrip met zijn opvallende architectuur en relaxte 
sfeer. Geïnspireerd op een luxe oceaancruiser uit de jaren ’20, is het interieur bezaaid met 
Carrara marmer, opulente verlichting, honderden schilderijen en geurende verse bloemen. 
Op ca. 10 minuten van het centrum van de stad, op ca. 15 minuten van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
Superior (47m²): Kamer met kingsize bed of twin bedden. Badkamer met bad en douche. 
Airco, wifi, minibar, thee- en koffiefaciliteiten. Zicht op de Arabische golf of op de skyline.
Deluxe (55m²): Ruimer, vergrote zithoek.  Zicht op de Arabische golf of op de skyline.

FACILITEITEN
Elegant zwembad met zonneterras, apart kinderbad met waterpark en glijbanen. Mooi 
privé zandstrand. Ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. 
Prachtige spa met fitness, sauna, hammam, ruim aanbod aan beautybehandelingen 
en massages. Kidsclub (3-12 jaar) en Teens’ Zone (12-16 jaar) met onder andere 
vintage arcade games en spelconsoles. Vier uitstekende restaurants met Mediterrane, 
Aziatische en lokale specialiteiten en Amerikaans steakhouse. 

FOUR SEASONS HOTEL BAHRAIN BAY
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WOESTIJNKLIMAAT

SAUDI-ARABIË
 “Het land van eeuwenoude tradities met ongekende culturele hoogtepunten en beschavingen”

ODYSSEUS ORIËNT
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Op oude kaarten werd over dit mysterieuze woestijngebied ‘Arabia Felix’ geschreven,  ‘Gelukzalig 

Arabië’. In deze ooit veel groenere woestijngebieden ontstonden de eerste landbouwculturen 

en permanente nederzettingen, nu zo’n 14.000 jaar geleden. Dit onbekend, fascinerend en 

geheimzinnig land opende pas in 2019 voor het eerst haar deuren voor niet-moslim bezoekers. 

Het Koninkrijk Saudi-Arabië of KSA zoals het veelal wordt genoemd omvat niet minder dan 

zes UNESCO werelderfgoed sites, 10.000 jaar oude steden, rotstekeningen, petrogliefen en 

unieke restanten van de Nadji- en Nabateeër-culturen. Het ligt op het kruispunt van de zijde- en 

wierookroutes met groene oasen en oude handelsposten van de Indische Oceaan tot diep in de 

spectaculaire  woestijngebieden.    

Saudi-Arabië is in de eerste plaats een culturele bestemming en sinds enkele jaren zijn sociale 

en economische omwentelingen ingezet die ongezien zijn voor dit conservatieve koninkrijk. 

Bezoekers zijn meer dan welkom, vrouwen kunnen vrij bewegen, studeren en hoeven geen sluier 

meer, voor het eerst openen film- en theaterzalen enz.  Maar tegelijk wil het land haar tradities 

bewaren en die hebben een heel andere achtergrond dan de westerse cultuur.  

Over enkele jaren wordt Saudi-Arabië zonder twijfel één der meest bezochte nieuwe 

bestemmingen. Maar vandaag bent u nog een pionier. Odysseus bezocht uitgebreid dit 

fascinerende koninkrijk en stelt u twee schitterende rondreizen voor, telkens met een privégids en 

chauffeur en met uitgelezen luxeaccommodaties. Mooiere circuits zal u nergens vinden.

Jemen

Egypte

Jordanië

Verenigde 
Arabische Emiraten

Rode Zee
Oman

Qatar

Koeweit

Arabische Zee

SAUDI-ARABIËJeddah

Medina Riyadh

Mekka

Al-Ula Ha'il

Diriyah
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Bezoek aan de hand van een comfortabele rondreis langs alle 

hoogtepunten dit eeuwenoude land. Een ideaal programma als 

eerste kennismaking met de gevarieerde en unieke eigenheid 

van het unieke Saudi-Arabië, denk aan hypermoderne steden, 

talloze UNESCO werelderfgoed sites, traditionele cultuur, rijke 

landschappen en schitterende woestijnen. 

Dag  1 :
Warme verwelkoming in Riyadh, waarna de 
privétransfer van ca. 40 minuten u naar uw luxueus 
designhotel Rosh Rayhaan in hartje stad brengt, vlakbij 
de bruisende Tahlia straat met haar boetiekjes, cafés en 
restaurants.

Dag 2: Riyadh en Diriyah
Na een heerlijk ontbijt, kennismaking met uw 
deskundige privégids/chauffeur en eerste bezoek aan 
het UNESCO werelderfgoed van Diriyah waar het verhaal 

van het moderne Saoudi-Arabië begon tweehonderd 
jaar geleden. In de namiddag staat een wandeling 
door het  indrukwekkende Murabbah-paleis gepland, 
u bezoekt onder meer het historische Masmak-fort 
dat opgetrokken werd in traditionele klei- en modder 
bouwstijl en vooral het ongeëvenaarde Nationaal 
Museum dat in een schitterende opstelling een helder 
overzicht geeft van de Saudische geschiedenis en 
cultuur.

Dag 3: Al Ula
Ontbijt en transfer naar de luchthaven in Riyadh waar de 
ochtendvlucht naar Al Ula gepland staat. Na aankomst 
passende verwelkoming en meteen bezoek aan de 
iconische Hegra UNESCO erfgoedsite. Na de middag, 
een wandeling door het labyrint aan lemen huisjes 
van het oude Al Ula en bezoek aan Dadan met haar 
historisch vitale culturele en economische rol & het 
ruwe Ikmah. Tegen de avond naar Elephant Rock, een 

hoge zandstenen monoliet op een adembenemende 
locatie midden de woestijn. De avond brengt u naar 
een onvergelijkbare locatie, we reserveerden een 
prachtige, vrijstaande eco-tent-villa voor 2 nachten in 
het spectaculair gelegen Habitas luxehotel.
  
Dag 4: Al Ula
Onbijt en vrije dag om te genieten van uw heerlijke 
luxehotel met zwembad midden de woestijn. Geniet 
van de faciliteiten en maak tijd voor de nodige 
ontspanning, of opteer voor één of meerdere excursies 
die het hotel u voorstelt. Trek bijvoorbeeld op pad 
naar het grootste spiegelconcertgebouw ter wereld, 
ontdek de moderne-kunst vallei, bezoek de dansende 
rotsen, zoef van de 1.5km lange zipline of bewonder de 
nachtelijke sterrenhemel.

EXPERIENCES

‘ROYAL HIGHLIGHTS’
RIYADH -  DIRIYAH -  AL  ULA  -  MEDINA -  JEDDAH

 ▶ UNESCO werelderfgoed in Diriyah en Hegra

 ▶ Schitterend woestijnhotel in Al Ula

 ▶ Hogesnelheidstrein van Medina naar Jeddah

 ▶ Naar de Hadj-pelgrimssites in Medina

 ▶ De kosmpolitische havenstad Jeddah

GUIDED TOUR
vanaf € 3.645 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer, dagelijks ontbijt 
en één lunch, privétransfers en Engelssprekende privégids/
chauffeur volgens programma. Tickets voor de HST trein 
in  economy class, bezoeken en inkomgelden volgens 
programma.  

SAUDI-ARABIË CIRCUIT
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Dag 5: Medina
Na het ontbijt brengt de route u naar de tweede 
heiligste stad van het land, Medina, waar een bezoek 
met privégids aan de Qiblatain moskee (buitenzijde) 
gepland staat. Samen met de gids bezoekt u in de 
loop van de voormiddag verder de strijdvelden van 
Mohammed en het Ottomaanse treinstation met een 
authentiek Belgisch treinstel uit 1903. Een hoogtepunt 
is de lunch met zicht op de majestueuze ‘Moskee 
van de Profeet’ met de graven van Mohammed en 
zijn dochter Fatima. De late namiddag brengt u per 
hogesnelheidstrein in ca. 2 uur naar de grootste 
havenstad aan de Rode Zee: Jeddah. Verwelkoming 
en intrek voor twee nachten in het mooie en moderne 
Shangri-La, meteen op de corniche gelegen en een 
ideale uitvalsbasis  dankzij de vele heerlijke restaurants 
in de directe omgeving.

Dag 6: Jeddah
Jeddah, de 'Bruid van de Rode Zee', was eeuwenlang 
de toegangspoort tot het heilige Mekka en is tot op 
vandaag één van de belangrijkste steden voor de 
Saoudische economie. Na een heerlijk ontbijt met 
privé-gids/chauffeur naar de 'drijvende moskee' die 
gebouwd werd op een wateroppervlak en een prachtig 
tafereel schildert door het contrast tussen het heldere 
wit en de turquoise koepel. U bezoekt in de loop van de 
dag onder andere de nieuwe stad met haar bruisende 
kern, de iconische Mekka-poort en de oude wijk Al 
Balad vol historie, met recht en reden werelderfgoed 
van UNESCO. Loop door de levendige souks en langs 
koraalstenen huizen met hun kenmerkende 'roshan' 
houten ramen. Jeddah is één van de mooiste oude 
steden in het Midden-Oosten en ademt tot op vandaag 
nog de unieke en onversneden sfeer van ‘de Oriënt’ 

Dag 7: 
Ontbijt en transfer naar de luchthaven in Jeddah voor 
uw terugvlucht, of opteer voor een verlenging aan 
een strandhotel in de Emiraten of Oman. Jeddah is 
vlot verbonden met de verschillende internationale 
luchthavens van Muscat, Dubai en Abu Dhabi. Voor 
onze hotelsuggesties, raadpleeg de desbetreffende 
pagina's. 

SAUDI-ARABIË CIRCUIT
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Deze volledige rondreis omvat niet enkel hypermoderne steden 

als Riyadh, de UNESCO werelderfgoed sites rond Al Alu en de 

havenstad Jeddah maar ook de spectaculaire, noordwestelijke 

zandwoestijnen en de nog zeer authentieke steden en dorpen 

waar de tijd geen vat op heeft. Dit is een unieke rondreis met 

privégids/chauffeur. Een completer circuit zal u niet vinden.  

Accommodatie in de beste luxe hotels.

Dag  1 : Riyadh
Verwelkoming en transfer naar uw mooie luxehotel 
Rosh Rayhaan, uitstekend gelegen op wandelafstand 
van alle boetiekjes en restaurants.

Dag 2:Riyadh en Diriyah
Na het ontbijt oriënterend bezoek met uw privégids. 
De hoofdstad heeft een zeer moderne uitstraling 
met glanzende hoogbouw, brede lanen en een 
schitterend Nationaal Museum. Maar ook het UNESCO 

werelderfgoed van Diriyah staat op het programma 
evenals de soeks en de ‘skybridge’ .

Dag 3: Woestijn en authentiek Saudi Arabië
Een prachtige tocht van 200 km met privéchauffeur/
gids door de woestijn brengt u naar de Ushaiger oase, 
eens een stopplaats op de lange Hadj-pelgrimsroute.  
Na de middag naar het groene Unaizah met ’s werelds 
grootste dadelfestival en kamelenmarkt. Wandel 
door de soeks die in de late namiddag helemaal tot 
leven komen. Dit hele gebied is nog erg conservatief: 
‘het leven zoals het is’ naar Arabische gewoonten.  
Overnachting in een verzorgd hotelletje in traditionele 
stijl.  

Dag 4: Kamelen, kraters en oude kaarten
Een vroege start brengt u naar de spectaculaire 
kamelenmarkt van Buraidah waar dagelijks duizenden 
dieren verkocht worden. Langs mooie dadelkwekerijen 

en perfect onderhouden tuinen naar het historische 
Aloqilat museum met 10.000 zeldzame documenten 
en oude navigatiekaarten. Na de picknick lunch naar 
het historische Fayed, een belangrijke halte op de 
pelgrimsroute van Bagdad naar Mekka. Langs oude 
wegen naar de Salma bergen, de indrukwekkende 
Utaymah-krater en ten slotte naar Ha’il, eens een 
onafhankelijk emiraat. We reserveerden twee nachten 
in het verzorgde Millenium-hotel.

Dag 5: Werelderfgoed en rode zandwoestijn
Door de rode Nefud woestijn naar het UNESCO 
werelderfgoed van de Jubbah oase, een der vreemdste 
en mooiste plaatsen van het Midden-Oosten, 
met uiterst verfijnde petrogliefe panelen waarvan 
sommigen 11.000 jaar oud zijn. Na een typische lunch 
in een 150-jaar oude hoeve vervolgt uw reis door de 
prachtige Jabal Aja bergen tot in Ha’il met haar oude 
kastelen en forten. Terugkeer naar uw hotel.

EXPERIENCES

‘ARABIA FELIX’
RIYADH -  DIRIYAH -  AL  ULA  -  HEGRA -  DADAN -  MEDINA -  JEDDAH

 ▶ Vier UNESCO werelderfgoedsites

 ▶ Grootste kamelenmarkt ter wereld

 ▶ Spectaculaire rode zandwoestijn

 ▶  Overnachtingen in luxe woestijnhotel

 ▶ Hogesnelheidstrein van Medina naar Jeddah

GUIDED TOUR
vanaf € 8.490 p.p.

Inclusief accommodatie in 2-pers. kamer,  dagelijks ontbijt 
en vier lunches, privétransfers volgens programma, En-
gelssprekende privégids/chauffeur van dag 2 tot 5 en in Jed-
dah, treintickets op de HST trein in  economy class, bezoeken 
en inkomgelden volgens programma.

SAUDI-ARABIË CIRCUIT
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Dag  6: Al Ula
Langs hoge zandduinen, donkere basaltformaties en 
windgesculpteerde zandrotsen naar Al Ula (ca. 4,5 u met 
picknick lunch onderweg). Deze historisch rijke oase, 
op het kruispunt van de wierookroute en de zijderoute, 
is een van ’s werelds grootste openluchtmusea. 
Overnachting in het befaamde Habitas hotel, een 
heerlijk deluxe hotel met een schitterende locatie, groot 
zwembad en heerlijke keuken, midden de rotswoestijn.

Dag 7: Hegra en Olifantrots
Deze ochtend bezoek aan Saudi Arabië’s meest 
belangrijke site, het tweeduizend jaar oude Hegra van 
de Nabateërs, midden spectaculaire woestijnformaties. 
Deze magische UNESCO werelderfgoedsite omvat 
meer dan 100 monumentale rotsgraven, monolieten 
en  nauwe rotskloven. Na een pauze in uw hotel 
(zwembad!) naar de terracotta rotsen rond Madakhil 
en een romantische zonsondergang bij Elephant Rock.

Dag 8: Dadan en Medina
Na het ontbijt naar de ‘Lion Tombs’ van het koninklijke Dadan, 
een belangrijke 2000 jaar oude cultuur op de traditionele 
karavaanroute. Verder naar een der vreemdste concertgebouwen 
ter wereld, een spiegelende kubus die de omliggende woestijn 
perfect reflecteert en daardoor quasi-onzichtbaar wordt. Vrije 
lunch in de oude stad. Na de middag door bergen en woestijnen 
naar Medina, de tweede heiligste stad van het land (ca. 3.5 u). 
Intrek in het mooi gelegen Meridien hotel (B).

Dag 9: Medina 
Rustige dag ter exploratie van deze heilige stad waar de 
profeet Mohammed werd verwelkomd na zijn vlucht uit 
Mekka. Bezoek aan de stad met de Qiblatain moskee, 
de plaatsen waar Mohammed slag leverde en het 
Ottomaanse trainstation. Een hoogtepunt is de lunch 
met zicht op de Grote ‘Moskee van de Profeet’ met de 
graven van Mohammed en zijn dochter Fatima. In de 
late namiddag brengt een HST trein u op 1.48u naar 

Jeddah aan de Rode Zee. Verwelkoming en transfer naar 
het mooie Shangri-La hotel, meteen op de corniche.

Dag 10: Jeddah
Met uw privégids wandeling door deze historische 
kuststad, eeuwenlang dè toegangspoort voor pelgrims 
naar Mekka. Deze havenstad heeft een heel ander, 
relaxter ritme en is veel liberaler en kosmopolieter 
dan de andere steden. Bezoek het Tayebat museum en 
wandel langs de prachtige corniche naar de ‘floating’ 
Al Rahma moskee. Na uw vrije lunch naar de UNESCO 
erfgoedsite Al Balad, de Mekka-poort, de kleurrijke 
soeks en de oude huizen uit de 7de eeuw, uniek ter 
wereld.

Dag 11: Oasen en zeeschildpadden.
Ontbijt en transfer voor uw terugvlucht, voor verlenging 
in Oman of strandvakantie in de Emiraten.

SAUDI-ARABIË CIRCUIT
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In het sultanaat Oman ontstonden de sprookjes van 1001 nacht. Hier ligt de Bijbelse Job begraven. 

Hier passeerde Marco Polo op weg naar het verre China. Uit Oman vertrok Sinbad de Zeevaarder 

en hier heerste ooit de mythische Queen of Sheba. Overal zijn sporen van dit rijke verleden 

aanwezig. De Portugese forten bewaken nog steeds Muscat en in de zilversoek van Nizwa worden 

nog altijd fraai versierde ‘kanjhar-’dolken verkocht. 

Oman  is  nog  relatief  onbekend.  Het  sultanaat  biedt  evenwel  eindeloze  stranden  met  een  

kustlijn van maar liefst 1700 km, pittoreske havens, Oosterse mystiek, een rijke traditie en westers 

comfort. 

Het noorden is ruw en bergachtig met talrijke valleien, oasen en minuscule dorpen, nog vrijwel 

WOESTIJNKLIMAAT
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 “Een sprookje uit 1001 nacht.”
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onbezocht door reizigers. Midden het land, aan brede zandstranden met spectaculaire kliffen 

ligt Muscat met zijn rijk historisch verleden. Ten zuiden van Muscat ligt de Wahiba woestijn die 

deel uitmaakt van de grootste onafgebroken duinwoestijn ter wereld, ‘The Empty Quarter’, een 

miljoen jaar oud met prachtige duinformaties. En helemaal in het zuiden, rond Salalah, heerst 

van juni tot september een kleine moesson waardoor deze streek verandert in een groene oase met 

palmbomen, watervallen, bananen- en kokosplantages. 

Met zeewatertemperaturen van minstens 25°C en minimale regenval is Oman uitstekend voor  

een  strandvakantie,  vooral  in  de  winter.  Een  ideale  reis  bestaat  echter  uit  een  circuit  gevolgd 

door een weekje strandvakantie

8
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Dag  1 :Verwelkoming  en  privétransfer  naar  The  Chedi  waar  
we een mooie Serai kamer gereserveerd hebben. 

Dag 2: Muscat.
De stad en dhow cruise.Na een rustig ontbijt verkent u met 
uw Engelstalige gids de stad: de Sultan Qaboos moskee, een 
der grootste ter wereld, de opera, de oude stad en haven, het 
museum, de markt. In de late namiddag heerlijke dhow cruise 
(shared) met koffie en dadels tijdens zonsondergang.

Dag 3: Naar de Hajar bergen.
Na  uw  ontbijt  naar  de  spectaculaire  landschappen  van  de  Hajar  
bergketen,  de  vismarkt  in  Barka,  de  heetwaterbronnen  van 
Nakhl, het 350 jaar oude fort en off-road naar  de Bani Awf oase.  
Na  de  lunch  (GT:  picknick  lunch)  naar  de  fruitplantages  van  
de  groene  bergen:  abrikozen,  perziken,  druiven,  amandelen  
en  geurende  rozen;  het  groeit  hier  allemaal.  Via  het 200m 
hoge Saiq plateau naar het Anantara Jabal Akhdar hotel waar een 
Premier Canyon View kamer op u wacht.   

Dag 4: Nizwa en de mooiste forten.
Als   voormalige   hoofdstad   en   huidig   spiritueel   centrum   
is   Nizwa   een   interessante   stop   op   weg   naar   het   Unesco   
beschermd  Bahla  fort  (GT:  lokale  lunch).  Bezoek  op  de  
terugweg het volledig gerestaureerde Al Hamra dorp.

Dag 5: De adembenemende woestijn.
In Wadi Ben Habib krijgt u een prachtig zicht op de verlaten 
woestijndorpen en eens in de Hajar bergen ziet u van ver de 
wachttorens  van  Al  Mudhaireb  met  haar  honderden  jaren  
oude kleimuren (GT: lokale lunch). De rest van de dag door de 
overweldigende  pracht  van  de  Wahiba  woestijn  en  –  met  
escorte - naar uw Deluxe Suite in het Desert Camp voor lokaal 
diner en overnachting. Een unieke ervaring.

Dag 6: Oasen en zeeschildpadden.
Na  een  relax  ontbijt  in  de  woestijn  naar  het  verkoelend  
turkooizen  water  en  palmen  van  de    Bani  Khalid  oase  (GT:  
lokale  lunch).  Door  de  spectaculaire  Sharqiya  regio  naar  de  

kust rond Sur. Diner en overnachting in een Luxury Eco tent 
van het Ras al Jinz Turtle Reserve waar u ’s nachts met rangers 
op  zoek  gaat  naar  de  Green  Sea  Turtles,  streng  beschermd  
door de overheid.

Dag 7: Sur, oude kraters en Muscat.
Rij  even  langs  de  dhow  scheepswerven  van  Sur.  Via  de  kust  
verder  naar  Wadi  Shab,  een  der  mooiste  oasen  van  Oman  
met  kristalhelder  natuurlijk  water,  zeer  uitnodigend  voor  
een  verfrissende  duik.  (GT:  lokale  lunch).  Loop  dicht  bij  de  
hoofdstad  eens  naar  de  duizenden  jaren  oude  limestone  
grotten alvorens naar het mooie Chedi hotel terug te keren.   

Dag  8:  Ontbijt  en  transfer  naar  de  luchthaven  of  
verlenging aan het strand.

EXPERIENCES

‘THE MAGIC OF CENTRAL OMAN’
WOESTI JNEN,  FORTEN EN OASEN VAN DE SULTAN

OMAN CIRCUIT

 ▶ Overnachten in de woestijn

 ▶ Zwemmen in de mooiste oasen

 ▶ Spectaculaire landschappen 

 ▶ Zeeschildpadden op het strand

 ▶ Unesco Forten van Oman

SELFDRIVE (SD)
vanaf € 2.490 p.p.
inclusief   transfers,   overnachtingen   en   maaltijden   zoals    
omschreven,    huurauto    type    Toyota    Land    Cruiser met 
300 km/dag, GPS, e-travel book, mobile phone  met  Omani  
simcard,  kaart,  escorte  naar  het  Desert Camp.

GUIDED TOUR (GT)
vanaf € 3.385 p.p.
inclusief   transfers,   overnachtingen   en   maaltijden   zoals  
omschreven  auto  met  Engelstalige  gids-chaufeur.
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‘QUEEN OF SHEBA’
SALALAH EN HET DIEPE  ZUIDEN

OMAN CIRCUIT

Dag 1: Salalah.
Vlucht  van  Muscat  naar  Salalah.  Verwelkoming  op  de  
luchthaven en intrek in het prachtige Anantara Al Baleed waar  
we  een  Premier  Sea  View  kamer  voor  4  nachten  hebben 
gereserveerd.

Dag 2: Wierook, Job en blowholes.
Na  een  rustig  ontbijt  naar  de  Unesco  beschermde  Al  Baleed 
ruïnes uit de 12de eeuw, het instructieve wierookmuseum, de 
kleurrijke Haffa souk, de moskee en langs het  Sultanpaleis.  
Na  de  middag  naar  het  graf  van  de  profeet Job en naar de 
fascinerende kliffen, blow holes, grotten en flamingolagunes 
van West-Salalah.

Dag 3: Oost Salalah.
Na uw ontbijt naar het kasteel van Taqa, de kliffen, de ruïnes, 
de forten rond het Sumhuram paleis (Unesco) en de  witte  
koepeltjes  van  Bel  Ali’s  tombe.  Retour  langs  Mirbat  en  de  
natuurlijke  bronnen  in  Ayn  Razat.  Vrije  namiddag.

Dag 4: Woestijn of Bergen. Of relax.
Vandaag kan u heerlijk relaxen en van uw hotel genieten of 
kiezen tussen twee opties.
Optie  1:  Woestijn.  Per  4  wheel  drive  naar  de  noordelijke  
duinen  van  ‘the  Empty  Quarter’,  de  grootste  zandwoestijn  ter  
wereld  .  Bezoek aan de verloren stad Urban, de zwarte kameel 
kwekerij en de wierookboomplantages  waar het hars nog met 
de hand geoogst wordt. 
Prijs : €195 p.p.
Optie 2: Bergen. Per 4 wheel drive door de Dhofar bergen naar de 
wierookbomen van de Wadi Afur vallei, de baobab bomen en het 
Fazaia strand voor vrije picknick en duik in de zee. 
Prijs :€195 p.p.

Dag  5:  Transfer  en  retourvlucht  naar  Muscat  of  verlenging.

Prijs  p.p.  in  euro  inclusief  vluchten  van  Muscat  naar  
Salalah  en  terug,  transferts,  overnachtingen  en 
maaltijden als omschreven. 

ME T HUURAUTO
Met  huurwagen  type  Toyota  Land  Cruiser  of  gelijkaardig, 
onbeperkte km, e-travel book, GPS, Mobile Phone met Oman 
SIM kaart, pick-up en drop-off in uw hotel : 
vanaf € 1.545 p.p. 

MET GIDS/CHAUFFEUR
Met Engelstalige chauffeur/gids in een 4 wheel drive, 
entreegelden: vanaf €1.725 p.p.

Bij   feestdagen   kan   de   volgorde   van   de   bezoeken   
worden aangepast.
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RECENT |  TRENDY |  L IFEST YLE

OMAN

W MUSCAT

MUSCAT

A A A A A

WELLNESS  |  E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE

AL BUSTAN PALACE,
A RITZ-CARLTON HOTEL

A A A A A / A

LIGGING
Grenzend aan het levendige Shatti Al Qurum strand, is dit recente resort in korte tijd 
uitgegroeid tot één van de trendy hotspots van Oman. 
De combinatie van lokaal erfgoed, hedendaags design, verleidelijke restaurants, 
adembenemende uitzichten en gekende ‘Whatever/Whenever’ service van de W 
keten zorgen voor een geslaagd geheel. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van 
Muscat.

ACCOMMODATIE
Wonderful (48m²) : Trendy kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer met 
bad en douche. Airco, telefoon, gratis wifi, minibar, safeen  tv. Balkon met zeezicht. 
Spectacular (40m²) : Gelijke indeling en faciliteiten met toegang tot het zwembad.

FACILITEITEN
Ruim buitenzwembad met zonneterras, mooi zandstrand. Tennisterrein meteen aan 
het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde 
wellness met fitness, hammam, verschillende kuren en massages. Zeven restaurants, 
bars en lounges met Chinese, Zuid-Amerikaanse en internationale specialteiten.

LIGGING
Gunstig gelegen tussen de zee van Oman en het Al Hajar-gebergte, biedt dit luxehotel 
een aantrekkelijke mix van oud en nieuw, lokaal en wereldwijd. Gevestigd in het 
enige overgebleven voormalige paleis van het land, ademt het historie en elegantie 
die dankzij de recente renovatie nog werden versterkt. Op ca. 35 minuten van de 
luchthaven van Muscat.

ACCOMMODATIE
Deluxe Mountain View Room (40m²) :  Smaakvolle kamer met kingsize bed of twin 
bedden, badkamer met bad en aparte douche. Balkon met zicht op de bergen. 
Junior Suite (60m²) : Ruimer, in open plan met zithoek.

FACILITEITEN
Vier zwembaden met zonneterras, apart kinderbad en speeltuin. UItgebreid 
watersportcentrum. Tennisterrein, meerdere golfcourts in de omgeving. Prachtige 
Six Senses Spa met fitness, hammam, sauna, kuren en massages. ‘Women only’ 
zandstrand. Kidsclub (5-12 jaar). Seizoensgebonden gratis shuttle naar de Muttrah 
Souk. Vier uitstekende restaurants met Chinese, lokale en internationale gerechten.
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LIGGING
Als een ware pionier van de regio, geniet The Chedi van een ronduit legendarische 
reputatie! De gewelfde gangen en moderne Moorse watertuinen doen wegdromen 
naar het Alhambra, de uitstekende keuken en de onberispelijke service zorgen 
voor een buitenaardse ervaring van het hoogste niveau! Op ca. 15 minuten van de 
luchthaven van Muscat.

ACCOMMODATIE
Serai (33m²): Mooie kamer met queensize bed, badkamer met regendouche. 
Flatscreen-tv, dvd-speler, airco, gratis wifi, telefoon, minibar, en safe.
Deluxe (39m²): Ruimere kamer met kingsize bed. Terras en / of toegang tot de 
exclusieve Chedi Club Lounge mits supplement.

FACILITEITEN
Drie zwembaden waaronder het in het oog springende ‘The Long Pool’ zwembad, 
twee van de zwembaden zijn voorbehouden voor enkel volwassenen, prachtige 
Moorse tuinen met zonneterrassen. Tennisvelden meteen aan het hotel, ruim aanbod 
aan  excursies zoals golf en duiken. Prachtige spa met sauna, stoombad, fitness, 
verschillende kuren en massages. Zes prachtige restaurants, waaronder het exclusieve 
‘The Beach Restaurant’. Lobby lounge met mooi uitzicht over de tuinen.

DESIGN |  WELLNESS  |  BEACH

OMAN

THE CHEDI MUSCAT

MUSCAT

A A A A A / A
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LIGGING
Met een majestueus uitzicht op het turquoise water van de Golf van Oman, is dit exclusieve 
toevluchtsoord gelegen op een klif aan de rand van Muscat. Met een rustig privéstrand, 
luxueuze faciliteiten, heerlijke gastronomie en een warme gastvrije service beschikt het 
over enkele absolute troeven. Op ca. 45 minuten van de luchthaven van Muscat.

ACCOMMODATIE
Deluxe (48m²): Verzorgde kamer met kingsize bed, badkamer met bad en aparte douche. 
Airco, safe, telefoon, gratis wifi, televisie, dagelijks gratis gevulde minibar, dagelijkse 
afternoon high-tea, dagelijkse pre-dinner drinks en L’Occitane Toiletries.  Standaard met 
balkon of terras met zicht op de bergen of het zwembad, zeezicht mits supplement.
One Bedroom Suite (96m²): Ruime suite met aparte slaap-en leefruimte. Balkon met zeezicht.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, gelegen meteen aan het privé zandstrand. 
Tennisterreinen en watersportcentrum met onder andere zeilen, windsurfen en duiken meteen 
aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Exclusieve L’Occitane 
Spa met verschillende kuren en massages. Gratis shuttleservice naar de Muscat Souk en de Muscat 
Mall. Drie restaurants gelegen in dit gedeelte, gasten hebben toegang tot alle faciliteiten van het 
gehele Shangri-La Barr Al Jissah complex. Het hotel aanvaardt geen gasten jonger dan 16 jaar.

E XCLUSIEF  |  GASTR ONOMIE  |  ADULTS  ONLY

SHANGRI-LA AL HUSN RESORT & SPA
A A A A A /A

OMAN MUSCAT
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LIGGING
In de moderne Al Mouj wijk van de hoofdstad, ligt dit recente luxehotel aan een twee kilometer 
lang zandstrand. Ingericht in een moderne stijl, met oog voor traditionele details, is het een 
geslaagde mix van een waar strandresort met vele faciliteiten en een ideale uitvalsbasis om de stad 
te ontdekken. Het riante familiezwembad en de kidsclub met speciale aandacht voor de jongste 
VIP’s, zorgen voor een warm en familiaal gevoel. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Muscat.

ACCOMMODATIE
Deluxe Resort View (45m²) : Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met bad en aparte douche. Telefoon, flatscreen-tv, airco, minibar, gratis wifi en safe, balkon.
Grand Deluxe Resort View (49m²) : Ruimer, balkon met zicht op de tuinen en resort.

FACILITEITEN
Drie zwembaden, waarvan één voorbehouden voor volwassenen, één op maat voor families 
en één plonsbad voor de allerkleinsten. Aanbod aan watersporten zoals zeilen, wakeboarden, 
waterskiën, paddle board, kajak en duiken. Tennisterrein meteen aan het hotel, 6-lane bowling 
alley met eetgelegenheden, 18-hole golfcourt Al Mouj op ca. 10 minuten. Mooie spa met fitness, 
sauna, jacuzzi, stoombad, verschillende behandelingen. Elf restaurants met een ruime waaier 
aan culinaire ervaringen en onder andere Thaise, Indiase en internationale specialiteiten. Sports 
lounge, pool bar, hotel lounge, sigaren lounge, exclusief theehuis en café.

OMAN

WELLNESS  |  FA MILIE  |  CULINAIR

KEMPINSKI HOTEL MUSCAT
A A A A A

MUSCAT
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LIGGING
Dit recent gerenoveerde hotel geniet niet enkel van een mooie ligging op het puntje van Qurum 
Beach en het bijhorende adembenemende panoramisch uitzicht op de golf van Oman. Dankzij 
de weelderige tuinen, vele faciliteiten en internationale keuken is het een ideale stopplaats voor 
of na een rondreis door Oman. Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Muscat.

ACCOMMDATIE
Standard (22m²): Verzorgde kamer met queensize bed, badkamer met bad of douche. 
Telefoon, airco, wifi, safe, televisie, koffie- en theefaciliteiten. Zicht op de stad.
Crowne Club (22m²): Gelijke indeling en faciliteiten, inclusief toegang tot de club 
lounge. Standaard met zicht op de stad, zeezicht mits supplement.

FACILITEITEN
Verwarmd overloopzwembad met zonneterras, prachtige tuinen en ongerept privéstrand. 
Tennis- en squashterrein meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele 
excursies in de omgeving. Kleinschalige wellness met fitness, sauna, verschillende kuren 
en massages. Vier restaurants met specialiteiten uit alle windstreken.

LOCATIE  |  BEACH |  RELAX

CROWNE PLAZA MUSCAT
AN IHG HOTEL

MUSCAT - MUSANDAM

A A A A

OMAN

LIGGING
Een oud vissersdorpje op het noordelijke schiereiland Musandam is de locatie voor dit prachtige 
resort met poolvilla’s en suites. Het hotel werd gebouwd als een traditioneel Omani-dorp maar 
met alle modern comfort. Dit resort staat garant voor service, villa’s en een onvergetelijke 
aankomst per wagen, per paraglider (!) of per speedboot. Luchtaven Dubai op ca. 1.50u.

ACCOMMODATIE
Poolvilla (82m²): Villa met kingsize of twin bed, airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis 
wifi, minibar, safe. Badkamer met bad, binnen- en buitendouche. Infinity zwembad.
Poolvilla Suite (126m²): Suite met aparte leefruimte en tweede badkamer.

FACILITEITEN
Twee buitenzwembaden waarvan één verwarmd, zonneterrassen, watersportcentrum met 
kajak, waterski, snorkelen, duiken, speedboot, dhowcruise. Fietsen en mountainbikes. Six 
Senses Spa met fitness, sauna, hammam, stoomkamer, beautybehandelingen en massages. 
Kidsclub (4-10 jr) en teens club (10-16 jr), bibliotheek, boetiekje. Drie prima restaurants, 
wijnproeverij in de uitgebreide wijnkelder, ‘in-villa’ barbecue, 3 bars en lounges.

WELLNESS  |  CHARME |  VILLA’ S

SIX SENSES ZIGHY BAY
A A A A A / A
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LIGGING
Genesteld tussen de zandduinen, leest het verhaal en de historie van dit authentieke 
tentenkamp als een waar Arabisch sprookje. De 1000ste nacht van de zoektocht 
bracht namelijk een oase voort, een plek die wel gedeeld moest worden met elke 
reiziger. Zo ontstond dit bedoeïenenkamp, als een onvergetelijke ervaring van en voor 
reizigers. Op ca. 2.30u van de luchthaven van Muscat.

ACCOMMODATIE
Sheikh Tent (30m²): Originele tented kamer met kingsize bed, openluchtbadkamer 
met douche. De tenten zijn steeds opgetrokken in de klassieke bedoeïenenstijl en 
beschikken enkel over basis voorzieningen.
Ameer Tent (70m²): Ruimere ‘prinselijke’ tent, compleet met airco, apart toilet en 
privézwembad. Afgewerkt met glazen wanden met panoramisch zicht.

FACILITEITEN
Kleinschalig zwembad, aparte speelzone voor de kleinsten met schaduwterras. Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies zoals biljarts, duinsurfen, wandeltochte, 
traditionele koffieceremoniën en tochten per 4×4. Restaurant met specialiteiten uit 
de traditionele keuken.

LIGGING
Met spectaculaire steile bergen, de eindeloze duinen en indrukwekkende wadi’s als 
achtergrond, ligt dit uit 39 luxueuze in bedoeïenenstijl opgetrokken tentenkamp. Een 
unieke ‘back to basics’ ervaring waar de magische zonsondergang en de sterrenhemel 
gecombineerd worden met alle moderne luxe, comfort en unieke ervaringen. Op ca. 
2.10u van de luchthaven van Muscat.

ACCOMMDATIE
Deluxe Tented Suite (37 m²): Verzorgde kamer verdeeld in twee ruimtes: slaapruimte 
met kingsize bed onder tentzeil, leefruimte met sofabed. En-suite badkamer met 
douche. Minibar, airco, koffie- en theefaciliteiten. 
Deluxe Family Tented Suite (66 m²):  Bestaande uit twee slaapkamers, eerste met 
kingsize bed, tweede met twin bedden.

FACILITEITEN
Groot aanbod aan culturele, actieve en authentieke excursies zoals kamelensafari, 
bezoek aan Wadi Bani Khalid, bezoek aan Mantrib, 4×4 tochten, quadtochten, 
sandboarden, begeleide wandeltochten, … Recreatieruimte met kleine bibliotheek, 
bordspelen en pooltafel. Elegant ‘Two Dune’ restaurant met Arabische specialiteiten.

WOESTI JN |  E XPERIENCE |  LOKAAL

OMAN

1000 NIGHT CAMP

DESERT

A A A A

AUTHENTIEK |  LUXETENTEN |  WOESTI JN

DESERT NIGHTS CAMP
A A A A / A
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LIGGING
Omringd door indrukwekkende bergen, authentieke dorpjes, steile ravijnen en diepe 
kloven, is dit hotel spectaculair gelegen in het Al Hajar gebergte. Het verleidelijke 
zwembad en de prachtige spa worden moeiteloos gecombineerd met een rijke traditie 
die duidelijk terug te vinden is in de prachtige inrichting boordevol verfijnde details. 
Een ideale uitvalsbasis om het ruige binnenland van Oman te ontdekken! Per 4×4 op 
ca. 2.15u van de luchthaven van Muscat.  

ACCOMMODATIE
Mountain View Suite (52m²): Minimalistische kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, wifi, minibar en safe. 
Balkon met spectaculair uitzicht over de ruige bergen. Ruimer terras of patio mits supplement.
Jabal Terrace (104m²): Ruime woon- en slaapkamer, ruim terras met daybed en 
ligbedden, panoramisch zicht op de omgeving. 

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, indoor plonszwembad. ‘Via ferrata’, een met 
staalkabels uitgezet parcours langs een rotswand, vertrekkende vanuit het hotel.  Ruim 
aanbod aan actieve en culturele excursies in de omgeving. Verzorgde spa met fitness, jacuzzi, 
verschillende kuren en massages. Heerlijk restaurant met Arabische keuken, mooie loungebar.

MINIM ALISTISCH |  HIDEAWAY |  LOCATIE

OMAN

ALILA JABAL AKHDAR

JABAL AKHDAR

A A A A A
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LIGGING
Dit recente hotel van de hand van de bekende Dusit keten, ligt te midden van de ruige 
natuur, een fascinerende omgeving boordevol erfgoed en op een hoogte van maar liefst 
2.000m. Met een adventure park van maar liefst 8.000 m² biedt het een onvergetelijke 
ervaring voor groot en klein gecombineerd met een heerlijke keuken, attente service en 
een verzorgde spa. Per 4×4 op ca. 2.15u van de luchthaven van Muscat.

ACCOMMODATIE
Deluxe (32m²): Moderne kamer met kingsize bed, badkamer met bad en / of douche. 
Gratis wifi, minibar, lcd-televisie, safe, koffie- en theefaciliteiten. Balkon of terras met 
zicht op het resort of het adventure park. 
One Bedroom Suite (56m²): Gelijke faciliteiten, ruimere suitekamer met afsluitbare 
slaap- en leefruimte.

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras en mooi zicht op de omgeving. Indrukwekkend adventure 
park meteen aan het hotel, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in de 
omgeving. Elegante spa met verschillende kuren en massages. Kids Club met eigen 
speelruimte.. Drie restaurants met Libanese en internationale specialiteiten.

OMAN JABAL AKHDAR

GLOEDNIEUW |  E XPERIENCE |  ACTIEF

DUSIT D2 NASSEEM RESORT, JABAL AKHDAR
A A A A / A
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FA MILIE  |  RELAX  |  VILLA ' S

AL BALEED RESORT SALALAH 
BY ANANTARA

JABAL AKHDAR - SALALAH

A A A A A / A

LIGGING
Gelegen op de legendarische ‘Green Mountain’, onthult dit luxueuze resort met een 
ongeëvenaarde ligging de allermooiste uitzichten over de canyon. Dit verheven, moderne 
en gezinsvriendelijke resort is geïnspireerd op een traditioneel fort, wat de vroegere 
ontoegankelijkheid van deze ruige omgeving prachtig symboliseert. Een van de meest 
spectaculaire hotels ter wereld! Per 4×4 op ca. 2.05u van de luchthaven van Muscat. 

ACCOMMODATIE
Premier Canyon View (60m²): Lichte kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte regendouche. Airco, safe, minibar, flatscreen led-tv, 
wifi, iPod dock, USB-station, koffie- en theefaciliteiten. Terras met zicht op de canyon.
One Bedroom Garden Pool Villa (178m²): Ruime villa met aparte woon- en slaapkamer, 
butlerservice. Groot terras met buitendouche en privézwembad.  

FACILITEITEN
Prachtig overloopzwembad, zonneterras. Tennisterrein, boogschieten, begeleide wandelingen, 
mountainbiken en rotsklimmen. Ruim aanbod aan culturele excursies. Uitmuntende spa met 
binnenzwembad, fitness, stoomkamer, sauna, hammam, jacuzzi, verschillende kuren en 
massages. Kids Club (4-12 jaar) en Teens Club (12-18 jaar). Drie restaurants met Mediterrane, 
Arabische en internationale specialiteiten, déli-cafe en shisha-lounge.

OMAN

FA MILIE  |  RELAX  |  VILLA ' S

ANANTARA AL JABAL 
AL AKHDAR RESORT

A A A A A

LIGGING
Verscholen tussen een privéstrand en de lagune, is dit exclusieve luxeresort een 
majestueus ontwerp dat de forten langs de kusten van deze vaak nog ongerepte regio 
weerspiegelt. De culturele rijkdom en traditie bleven mooi bewaard in dit geheel van 
wit zandstrand, doordacht design, aangename kamers en indrukwekkende natuur. 
Op ca. 20 minuten van de luchthaven van Salalah.

ACCOMMODATIE
Deluxe Garden View Room (91m²):  Lichte kamer met kingsize bed, badkamer met 
bad en aparte regendouche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, gratis wifi, minibar, safe, 
koffie- en theefaciliteiten. Standaard met privéterras met zicht op de mooie tuinen.  
One Bedroom Garden View Pool Villa (176 m²): Verzorgde villa met aparte slaap- en 
leefruimte. Standaard met privéterras met zicht op de mooie tuinen. Zicht op de lagune 
of rechtstreekse toegang tot het strand en / of zwembad mits supplement.

FACILITEITEN
Mooi overloopzwembad met zonneterras, 250 meter lang privé zandstrand. 
Tennisterrein en watersportcentrum, ruim aanbod aan actieve en culturele excursies in 
de omgeving. Verzorgde spa met fitness, hammam, verschillende kuren en massages. 
Kids Club (4-12 jaar) en Teens Club (13-18 jaar). Drie uitstekende restaurants.
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LIGGING
Genesteld tussen een schijnbaar eindeloze baai en een prachtig privéstrand, is dit 
prachtige resort de laatste nieuwe opening (2021) van de Alila keten. Opgevat als 
een oase van rust, exclusiviteit en luxe, brengt dit gloednieuwe strandparadijs de 
indrukwekkende natuurpracht van de Dhofar regio tot leven. Tussen de groene 
valleien, eeuwenoude monumenten en wondermooie Wadi’s, ademt het privacy en 
rust. Op ca. 60 minuten van de luchthaven van Salalah.  

ACCOMMODATIE
Terrace Room (60m²): Hedendaagse kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met bad en aparte douche. Airco, telefoon, flatscreen-tv, wifi, minibar en 
safe. Ruim terras.
Pool Villa (166m²): Ruime villa met open leefruimte, terras met privézwembad.

FACILITEITEN
Prachtig zwembad met zonneterras. Ruim aanbod aan actieve en culturele activiteiten, 
gebundeld in unieke ‘Alila Experiences’. Natuurlijke spa met duurzaamheidsthema, 
yoga, meditatie, verschillende kuren en massages. Twee uitstekende restaurants met 
focus op lokale keuken en producten uit eigen tuin, verschillende destination dining 
mogelijkheden.

OMAN SALALAH

HIDEAWAY |  AUTHENTIEK |  NATUUR

ALILA HINU BAY
A A A A A
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Meer dan 6000 jaar geschiedenis maakt van Egypte een der meest tot de verbeelding sprekende  

reisbestemmingen  ter  wereld.  Een  unieke  geschiedenis  moet  u  op  een  unieke  manier  beleven.  

We  stellen  u  de  twee  mooiste  Nijlschepen  voor  die  tijdens  rustige  cruises  de belangrijkste 

hoogtepunten combineren met veiligheid en groot comfort aan boord. Als u liever niet vaart 

presenteren we u een ‘Legendarisch Egypte’ circuit met verblijven in die nostalgische hotels met 

de 1930-sfeer uit Agatha Christie. 

Natuurlijk bezoekt u het bruisende Caïro, het Egyptisch museum, de piramiden, de sfinx en de  

weelderige  soeks.  U  kunt  ook  onmogelijk  rond  de  Vallei  der  Koningen  in  Luxor,  Karnak  en 

het mysterie rond het graf van Toetanchamon. Ook de kolossen van Memnon en de tempels van 

Hatchepsut, Sobek en Horus staan steevast op elk programma, net als het lieflijke Philae tempeltje 

EGYPTE
 “Where it all began.”

bij Aswan. Geen wonder dat deze weelde aan historische kunstschatten en sierraden inspiratiebron 

werden van  talloze films als Cleopatra, The Mummy of de avontuurlijke Indiana Jones.

Sound- & lightshows, logeren in culthotels, oosterse lunches en afternoon tea time, het werd 

allemaal verweven in deze evenwichtige programma’s. En u logeert natuurlijk in de beste 

cruiseschepen en hotels met ronkende namen: Oberoi cruises, The Mena House, The Old Winter 

Palace, The Old Cataract. 

Na  uw  bezoek  enkele  dagen  rust  of  in  de  wintermaanden  er  gewoon  even  tussenuit  naar  

de zonzekere Rode Zee? In Hurghada hebben we het allerbeste hotel weerhouden voor een 

welverdiende rust, een heerlijke massage en een duik in het zwembad. 

WOESTIJNKLIMAAT
21 22 25 28 31 33 34 34 32 30 27 23
10 11 14 17 21 24 25 26 24 20 16 12
22 21 21 22 24 26 27 28 27 26 25 23
9 10 10 10 11 12 13 12 13 10 9 9
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ORIËNT EGYPTE

Abu Simbel

Rode Zee

Middellandse zee

Sinai

Alexandrië

El Alamein

Caïro

Sharm 
El SheikHurghada
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‘ESSENTIAL EGYPT DELUXE’
’9 DAGEN MET 4 DAGEN CRUISE

Dag 1: Caïro
Verwelkoming, privétransfer en intrek in uw hotel.

Dag 2: Caïro. De Piramiden
Na een heerlijk buffetontbijt met uw Egyptoloog de piramide 
van Sakkara. Tegen de middag naar het Mena House waar een 
tafeltje in restaurant 139 werd gereserveerd. Vrije lunch.  Na  
de  middag  dan  hèt  bezoek  aan  de  Grote  Piramiden van 
Giza en de mysterieuze Sfinx. Vrije avond.

Dag 3: Caïro. Het Egyptisch Museum
Ontbijtbuffet  en  ochtendbezoek  aan  de  Citadel,  de 
Mohamed   Ali   moskee   en   het   beroemde   Egyptisch   
museum. Vrije namiddag in uw hotel. Optie: Egyptische 
sfeer in El Muiz Street en de Khan El Khalili markt: € 82 p.p. 

Dag 4: Cruise. Luxor en Karnak
Ontbijt, transfer en vluchtje naar Luxor voor privétransfer 
en   inscheping   voor   een   heerlijke   luxecruise.   Na   de   
middag ziet u eindelijk die mooie tempels van Karnak en 
Luxor. Tea-time, cocktails en diner aan boord.  

Dag 5: Cruise. Vallei der Koningen en Kolossen van Memnon
Vroeg  ontbijt  om  voor  de  warmte  de  Vallei  
der  Koningen  en   de   Kolossen   van   Memnon   te   
bezoeken.   Rond   de   middag cruise naar Esna en lunch. 
Geniet van uw cruise en de passage van de Esna-sluis. 
Tea-time, cocktails en diner aan boord.

Dag 6:  Cruise. Edfu en Komombo
Cruise naar Edfu waar u nog voor de middag de tempel 
bezoekt.  Lunch aan boord, heerlijk cruisen, tea-time en 
‘s avonds bezoek aan de Komombo-tempel. Cocktails en 
diner aan boord.

Dag 7: Cruise. Aswan 
Cruise  naar  Aswan,  ontbijt  en  bezoek  aan  het  lieflijke 
Philea eiland. Lunch. In de late namiddag per motorboot naar 
het Nubische museum. Diner aan boord.  

Dag 8:  Aswan - Caïro (Abu Simbel)
Ontscheping,  privétransfer  en  vlucht  van  90’  naar  Caïro.  
Verwelkoming  en  transfer  naar  het  nabijgelegen  Inter-
continental  City  Star  .  Optie:  Bezoek  aan  de  tempel  van  Abu 
Simbel vanuit Aswan per vlucht, met lokale gids: € 316 p.p. 

Dag 9: Caïro
Ontbijt, transfer en terugvlucht of strandvakantie.

VERLENGING STRAND HURGHADA:
zie ‘Ancient Kingdom DLX’

THE OBEROI PHILAE, LUXURY NILE CRUISER

EGYPTE CRUISES

A A A A A A

1.Philae cruise ship    2. Mask of Tutankhamun
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‘ANCIENT KINGDOM DELUXE’
’11 DAGEN MET 6 DAGEN CRUISE

Dag 1 tot 3: Caïro
Zie ‘Essential Egypt  DLX’.

Dag 4: Cruise. Dendarah
Ontbijt,  transfer  en  vluchtje  naar  Luxor.  Verwelkoming,  
privétransfer   en   inscheping   voor   een   heerlijke   cruise.   
Cruise  naar  Quina  en  Dendarah.  Lunch  aan  boord  en  bezoek 
aan de Hathor tempel. Tea-time, cocktails en diner aan boord. 

Dag 5: Cruise. Abydos
Na   een   heerlijk   ontbijt   vroeg   bezoek   aan   de   mooie   
tempel van Abydos. Lunch, cruise naar Luxor, tea-time en in de 
namiddagkoelte naar het museum van Luxor. Diner aan boord.

Dag 6: Cruise. Luxor
Ontbijt,   vrije   voormiddag   en   lunch.   Naar   die   mooie   tempels   
van   Karnak   en   Luxor.   Tea-time,   cocktails   en   diner aan boord.

Dag 7 tot 11: Cruise. Luxor – Karnak – Edfu- Komombo 
– Aswan - Caïro.  
Zie ‘Essential Egypt DLX’ dag 5 tot 9

VERLENGING STRAND HURGHADA
Dag 8: Aswan – Hurghada
Ontbijt, privétransfer van ca. 7 uur naar Hurghada en intrek in 
het mooie Oberoi Sahl Hasheesh.
Dag 9 en 10
Strandvakantie
Dag 11: Hurghada – Caïro
Transfer,  vluchtje  naar  Caïro  en  privétransfer  naar  het  City  
Star hotel.
Dag 12: Caïro. 
Ontbijt, transfer  en terugvlucht.

OBEROI PHILAE ******
Luxueus,    volledig    vernieuwd    cruiseschip    met    
groot zwembad (11 m) en zonnedek, ruim spacentrum 
met fitness en massage, twee restaurants met  
westerse,  Indische,  Arabische  en  Aziatische  gerecten. 
Elegante bars, theater en dansvloer. De slechts 22 
ruime luxekajuiten (36 m²) en suites (55  m²)  omvatten  
kingsize  bed  (of  twins),  ruime  badkamer met douche 
en haardroger, airco, tf, 40” LCD TV, high speed Wifi, 
DVD, iPod docking, safe, minibar, espressomachine. 
De grote Franse ramen bieden panoramisch zicht op 
de Nijl. Enkele suites met   privéterras   van   30   m².   Alle   
excursies   per   minibus vanop privé-aanlegsteigers.

‘ESSENTIAL EGYPT DELUXE’
PRIJS
in tweepersoonskamer
1ste nacht : Cairo Sheraton
vanaf € 2.865 p.p.
1ste nacht : Cairo Nil Ritz Carlton
vanaf : € 3.165 p.p.

INBEGREPEN
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro-Luxor en 
Aswan-Caïro, cruise, transfers, assistentie, gidsen en 
excursies zoals omschrijven.

INBEGREPEN
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (€25).

TOESLAG 3  NACHTEN HURGHADA 
Op aanvraag

‘ANCIENT KINGDOM DELUXE’
PRIJS
in tweepersoonskamer
1ste nacht : Cairo Sheraton
vanaf : € 4.112 p.p.
1ste nacht : Cairo Nile Ritz Carlton
vanaf : € 4.770 p.p.

INBEGREPEN
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro-Luxor en 
Aswan-Caïro, cruise, transfers, assistentie, gidsen en 
excursies zoals omschrijven.

NIET INBEGREPEN
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (€25).

TOESLAG 3  NACHTEN HURGHADA 
Op aanvraag

1. Giza Piramiden    2. Pool deck    3. Luxury Cabin
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‘ROYAL HIGHLIGHTS DELUXE’
10 DAGEN MET 5 DAGEN CRUISE

Dag 1: Caïro
Verwelkoming, privétransfer in luxeauto en intrek in het 
Sheraton of Ritz-Carlton.

Dag 2: Caïro. De Piramiden
Na een heerlijk buffetontbijt met uw Egyptoloog naar de 
piramide  van  Sakkara.  We  hebben  tegen  de  middag  
een  tafeltje  in  restaurant  139  van  het  Mena  House  
gereserveerd.  Vrije  lunch.  Naar  Grote  Piramiden  van  Giza  
en  de  mysterieuze Sfinx. Vrije avond.

Dag 3: Caïro. het Egyptisch Museum
Ochtendbezoek  aan  de  Citadel,  de  Mohamed  Ali  moskee  
en  het  beroemde  Egyptisch  museum.  Vrije  namiddag.  
Optie: Egyptische namiddag met El Muiz Street en de Khan El Khalili 
markt: € 110 p.p. 

Dag 4: Cruise. Luxor en Karnak
Transfer,  vluchtje  van  een  uur  en  inscheping  voor  een  
heerlijke cruise. Na de middag ziet u eindelijk die mooie 
tempels   van   Karnak   en   Luxor.   Tea-time,   cocktails   en   
diner aan boord.

Dag 5: Cruise. Vallei der Koningen - Memnon – Dendarah.
Vroeg  ontbijt  om  voor  de  warmte  de  Vallei  der  
Koningen  en  de  Kolossen  van  Memnon  te  bezoeken.  
Cruise  naar  Quina  en  Dendarah  met  lunch.  Bezoek  
aan  de  Hathor  tempel. Diner aan boord. 

Dag 6:  Luxor
Cruise  naar  Luxor  en  bezoek  aan  de  Vallei  der  Nobelen,  
Dier  al  Madina  en  de  mooie  tempel  van  Hatchepsut.  
Lunch, siësta en in de koelere namiddag naar de tempel 
van  Luxor.  Cocktailreceptie  met  live  music  en  diner  
aan  boord.

Dag 7: Cruise. Edfu
Cruise naar Edfu. en bezoek aan de  tempel van Edfu. 

Dag 8:  Cruise. Aswan 
Cruise   naar   Aswan   met   ontbijt   en   lunch   aan   boord.   
Namiddag  naar  de  Dam  en  het  lieflijke  Philea  eiland. 
Diner. 

Dag 9: Aswan - Caïro (Abu Simbel)
Ontbijt,  ontscheping,  privétransfer,  vlucht  van  90  ‘  naar  
Caïro en transfer naar het nabijgelegen Intercontinental City 
Star.  Optie: Naar Abu Simbel vanuit Aswan per vlucht, met lokale 
gids: €316 p.p.

Dag 10: Caïro
Ontbijt, transfer en terugvlucht of strandvakantie

VERLENGING STRAND HURGHADA:
zie ‘Ancient Kingdom DLX’

THE OBEROI ZAHRA, LUXURY NILE CRUISER

EGYPTE CRUISES

A A A A A A

1.Zahra cruise ship   2. Abu Simbel   3. Nile River in Aswan   4. Philae Temple   5. Philae Temple

1

2 3 4 5
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‘ALL EGYPT DELUXE’
12 DAGEN MET 7 DAGEN CRUISE

Dag 1 tot 8 : Zie ‘Essential Egypt  DLX’.

Dag 9: Cruise. Komombo en lichtshow
Cruise  naar  Komombo  met  bezoek  aan  de  fascinerende  
dubbeltempel   van   Horus   en   Sobek.   Retourcruise   naar   
Aswan  en  lunch  aan  boord.    In  de  namiddag  per  feloeka  
naar  de  mooie  botanische  tuinen.  En  ’s  avonds  bijwoning  
van een sound & lightshow aan de Philea tempel.

Dag 10: Cruise (Abu Simbel)
Ontbijt en vrije dag om te genieten van de faciliteiten van 
uw  cruiseschip  of  om  Aswan  op  eigen  gelegenheid  te  
verkennen. Voor de middag heeft u ook de mogelijkheid 
tot een bezoek aan Abu Simbel met vlucht en locale gids. 
Lunch  aan  boord.  Tegen  de  avond  cocktail  receptie  en  
entertainment met diner aan boord.

Dag 11: Aswan - Caïro
Ontscheping, privétransfer en vlucht van 90 minuten naar 
Cairo.  Verwelkoming  en  transfer  naar  het  nabijgelegen  
Intercontinental City Star hotel.  

Dag 12: Caïro
Transfer en terugvlucht of strandvakantie

VERLENGING STRAND HURGHADA
Dag 13: Aswan – Hurghada
Ontbijt, privétransfer van ca. 7 uur naar Hurghada en intrek in 
het mooie Oberoi Sahl Hashish.
Dag 14 en 15
Strandvakantie
Dag 16: Hurghada – Caïro
Transfer,  vluchtje  naar  Caïro  en  privétransfer  naar  het  City  
Star hotel.
Dag 17: Caïro
Ontbijt, transfer  en terugvlucht.

OBEROI ZAHRA ******
Luxueus cruiseschip met mooi zwembad van 11 m 
en zonnedek, verzorgd spacentrum met fitness en 
Balinese,   Thaise   en   westerse   beautybehandelingen    
en  massages.  Stijlvol,  intiem  restaurant  met fijne  
gerechten. Elegante lounge en bar. De  slechts  27  
luxekajuiten  (26  m²)  en  suites  (50  m²)  omvatten  
kingsize  bed  (of  twins),  badkamer  met regendouche 
en haardroger, airco, tf, 32” LCD TV, high speed Wifi, 
CD/DVD, iPod docking, safe, gevulde  minibar,  koffie-/
theemachine.  De  grote Franse  ramen  bieden  
panoramisch  zicht  op  de  Nijl. De suites bieden een 42” 
TV en gescheiden woon-slaapvertrek   Alle   excursies   
per   minibus   vanop privé-aanlegsteigers.

‘ROYAL HIGHLIGHTS DELUXE’
PRIJS
in tweepersoonskamer
1ste nacht : Cairo Sheraton
vanaf : € 3.190p.p.
1ste nacht : Cairo Nil Ritz Carlton
vanaf : €3.550 p.p.

INBEGREPEN
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro-Luxor en 
Aswan-Caïro, cruise, transfers, assistentie, gidsen en 
excursies zoals omschrijven.

INBEGREPEN
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (€25).

TOESLAG 3  NACHTEN HURGHADA 
Op aanvraag

‘ALL EGYPT DELUXE’
PRIJS
in tweepersoonskamer
1ste nacht : Cairo Sheraton
vanaf : € 5.185 p.p.
1ste nacht : Cairo Nile Ritz Carlton
vanaf : €5.340 p.p.

INBEGREPEN
Overnachtingen, maaltijden, vlucht Caïro-Luxor en 
Aswan-Caïro, cruise, transfers, assistentie, gidsen en 
excursies zoals omschrijven.

INBEGREPEN
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (€25).

TOESLAG 3  NACHTEN HURGHADA 
Op aanvraag

1.Pool deck   2. Luxury Cabin

1

2
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‘LEGENDARY EGYPT’

EGYPTE CIRCUIT

NOSTALGISCHE LUXE

Als u Egypte wil zien zonder cruise maar toch met alle 
comfort dan is dit uw reis. Alle legendarische hotels 
inbegrepen!

Dag 1: Caïro.
Verwelkoming en transfer naar uw kamer met zicht op de 
piramides in het Marriott Mena House. 

Dag 2:  Caïro. Piramiden
Ontbijtbuffet en met uw Egyptoloog naar de 
trappiramiden van Sakkara. Verzorgde lunch. Na de 
middag naar de Grote Piramiden en de mysterieuze 
Sfinx. ‘s Avonds  sound & light show aan de piramiden. 
Diner in uw hotel (B, L, D).

Dag 3: Caïro. Egyptisch Museum
Naar  het  wereldberoemde  Egyptisch  Museum.  Lunch  
in  het  chique  Ritz  Carlton.  Verder  naar  de  Citadel,  de  
oude  moskee en de levendige El Kalilli markt (B, L, D).

Dag 4: Luxor. Tempels van Karnak en Luxor
Transfer, vlucht naar Luxor en intrek in uw kamer met 
zicht op  de  Nijl  in  het  beroemde  Old  Winter  Palace,  
charmant  maar zonder echte luxe. Na de middag naar 
de indrukwekkende tempels van Karnak en Luxor (B, D). 

Dag 5: Luxor. Vallei der Koningen, Kolossen van 
MemnonIn  
De  ochtend  naar  de  Vallei  der  Koningen,    het  graf  
van  Toetanchamon, de tempel van Koningin Hatshepsut 
en de Kolossen  van  Memnon.  Oosterse  lunch  in  het  
El  Marssam  boetiekhotel. Na de middag naar het mooie 
graf van Nefertari en de Habu tempel (B, L, D). 

Dag 6: Luxor. Ballonvaart – Luxor Museum
Bezoek aan het Luxor museum, de bibliotheek en het 
‘heritage centre’ van Luxor. Vrije lunch en namiddag. 
Diner in uw hotel (B, D). 
Optie: Bij valavond naar de beroemde sound & light show in de 

tempel van Karnak: € 82 p.p.

Dag 7: Edfu – Komombo – Aswan
Ritje  van  twee  uur  langs  de  Nijl  naar  Edfu  en  de  
mooie  tempel  van  de  valkgod.  Nog  een  uurtje  
naar  Komombo  met picknick lunch. Bewonder de 
dubbeltempel van Horis en Sobek. Nog een uurtje naar 
Aswan waar we een mooie Nijlzicht  kamer  reserveerden  
in  het  legendarische  Old  Cataract. Diner (B, L, D).

Dag 8: Aswan. Philae, feloek
Bezoek het lieflijke Isis tempeltje van Philae en aan de 
Stuwdam.  Afternoon-tea  aan  boord  van  een  feloek  op 
weg naar de lokale markt. ’s Avonds naar de mooie sound 
& light show aan de Philae tempel (B,D).

Dag 9: Aswan. Nubië
Per motorboot naar het Nubische museum, het dorp en 
de basisschool.  Vrije lunch. Geniet van uw mooie hotel 
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EXPERIENCES

 ▶ Logies in Old Winter Palace

 ▶ Logies in Old Cataract

 ▶ High tea in een felouk

 ▶ Sound & lightshow in Cairo

 ▶ Nubische excursies

VERTREK: ELKE DAG
Prijs in tweepersoonskamer: vanaf € 4.599 p.p.

INBEGREPEN:
Overnachtingen,  maaltijden,  vlucht  Caïro  –  Luxor  en  
Aswan-  Caïro,  cruise,  transfers,  assistentie,  gidsen  en  
excursies zoals omschreven. 

NIET INBEGREPEN:
Internationale vlucht, fooien en aankomstvisum (25 €).

VERLENGING 3 NACHTEN HURGHADA:
Van dag 11 tot 14: 4 dagen/3 nachten  in het mooie Oberoi 
Sahl Hasheesh.
Programma en prijs: zie’ Verlenging’ op de pagina’s van de 
Philae Cruises.

en de zonsondergang op het beroemde terras (B,D).

Dag 10: Caïro (Abu Simbel)
Transfer  en  vluchtje  van  90’  naar  Caïro.  Bezoek  aan  
de  Hangende Kerk en de oude synagoge. Intrek in het 
mooie Cairo Marriott Hotel. Lokale lunch in hartje Caïro 
(B, L).  Optie: Bezoek aan Abu Simbel incl. transfers, vlucht en 
lokale gids: € 316 p.p.

Dag 11: Caïro  
Ontbijt, transfer en terugvlucht of verlenging. Voor onze 
suggesties qua verlengingen, raadpleeg de volgende 
pagina’s. 
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EGYPTE HURGHADA

FA MILIE  |  GOLF  |  WELLNESS

SHERATON SOMA BAY
A A A A A

ALL  INCLUSIVE  |  WATERSPORTEN |  ACTIEF

RIXOS PREMIUM MAGAWISH
A A A A A

LIGGING
Genesteld tussen het intens turquoise water van de Rode Zee en het eindeloze ongerepte 
zandstrand van het Sinaï schiereiland, staat dit elegante en eigentijdse resort bekend om 
zijn luxueuze all inclusive, ontzorgende service, uitzonderlijke faciliteiten, vernieuwende 
restaurants, aangename Kids Club en schitterende spa. Een paradijs voor zowel duik- en 
watersportliefhebbers als het ganse gezin. Op ca. 10 minuten van de luchthaven van Hurghada.   

ACCOMMODATIE
Suite: Garden View (53-73m²): Moderne kamer met kingsize bed of twin bedden, 
badkamer met douche. Airco, telefoon, gratis wifi, flatscreen-tv, minibar, safe, koffie- 
en theefaciliteiten. Standaard met tuinzicht, zeezicht mits supplement.
Suite: Lagoon Swim-Up (130m²): Gelijke faciliteiten, ruimere kamer met grote 
leefruimte. Terras met rechtstreeks toegang tot het zwembad.

FACILITEITEN
Zeven zwembaden, waarvan drie kinderbaden, zonneterras en zandstrand. Tennis-, 
minivoetbal- en omnisportterrein, surf- en duikcentrum meteen aan het hotel. Prachtige 
spa met sauna, verschillende kuren en massages. Zeventien bars en restaurants met 
internationale, Italiaanse, Turkse en Braziliaanse specialiteiten.   

LIGGING
Dit spectaculaire complex, gebouwd als een tempel uit het oude Egypte, ligt 
meteen aan het prachtige zandstrand van Soma Bay. Een waar paradijs voor duikers, 
snorkelaars en surfers dankzij de levendige onderwaterwereld, een paradijs voor 
de familie dankzij de eindeloze faciliteiten en het hoge comfortgehalte. Op ca. 45 
minuten van de luchthaven van Hurghada.

ACCOMMODATIE
Standard Room (32m²): Stijlvolle kamer met kingsize bed of twin bedden, badkamer 
met douche. Gratis wifi, minibar, safe, flatscreen-tv, koffie- en theefaciliteiten. Balkon 
of terras met zicht op de tuinen.
Direct Sea Guest Room (32m²): Gelijke indeling en faciliteiten, balkon of terras met zeezicht.

FACILITEITEN
Twee zwembaden, waarvan één verwarmd, apart kinderbad; meerdere zonneterrassen. 
Aquapark mits supplement, watersportcentrum, duikcentrum, tennisterreinen en 27-
hole Cascade golf meteen aan het hotel.  Mooie spa met fitness, sauna, verschillende 
kuren en massages. Gratis shuttle naar Hurghada. Drie uitstekende restaurants met 
lokale en internationale specialiteiten.
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LIGGING
Dit elegante en zeer luxueuze all suites hotel werd smaakvol gedecoreerd met Arabische 
stijlelementen in combinatie met natuurlijk licht. Het resort is rustig gelegen aan een 
850m lang privéstrand. Met de Rode Zee, wemelend van het kleurrijke zeeleven en de 
ongerepte koraalriffen als achtergrond, is het een waar paradijs voor beginnende en zeer 
gevorderde duikers. Op ca. 25 minuten van de luchthaven van Hurghada.

 ACCOMMODATIE
Deluxe Suite (85 m²): Lichte suite met aparte leefruimte, ruime slaapkamer met kingsize 
bed, badkamer met marmeren bad en aparte douche. Terras.
Royal Suite + Pool (225 m²): Ruimere suite met vergrote slaapruimte, aparte leefruimte met 
eethoek, uitkijkend over de privétuin. Volledig uitgeruste pantry en tweede gastenbadkamer. 
Ruim terras met dining pavillion, privé plonszwembad en aangename tuin. 

FACILITEITEN
Groot zwembad aan het strand met  zonneterras en ligstoelen. Watersportcentrum met eigen 
PADI duikcentrum, snorkelen en boottochten. Tennis meteen aan het hotel, golf op ca. 25km. 
Verzorgde spa met stoombad, fitness, verschillende kuren en massages. Kidsclub (5-12 jaar). 
Drie restaurants met specialiteiten uit de Levant, het Verre-oosten, India en de internationale 
keuken. Drankjes, hapjes en sigaren bij de bar aan het zwembad. Bar en lounge.

RUST |  PRIVAC Y |  COMFORT

EGYPTE

THE OBEROI BEACH RESORT, SAHL HASHEESH

HURGHADA

A A A A A / A

1





Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)

Gemiddelde minimumtemperatuur  (°C)

Gemiddelde zeewatertemperatuur (°C)

Gemiddeld aantal zonne-uren/dag

Gemiddeld aantal dagen met neerslag

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov              Dec
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De Levant is een erg complex en fascinerend gebied met Israel, Jordanië en de Palestijnse Gebieden 

als een verweven en kleurrijk tapijt, verenigd door het immer zachte water van de Jordaan, 320 km 

lang, vloeiend langs groene oasen en kleine dorpjes. Het Beloofde land voor de een, het Heilig Land 

voor de ander: Jeruzalem en Petra, Jericho en Wadi Rum, Mozes en Lawrence of Arabia. Er zijn veel 

‘bucket lists’ van wat u absoluut moet gezien hebben, maar plaats dit gebied in uw top drie. 

Bijbelse verhalen, legendes over verdwenen steden en het avontuurlijke leven van Lawrence of 

Arabia: in Jordanië komt dit alles tot leven. Het verlaten Jerash, vijftig kilometer ten noorden 

JORDANIË & ISRAËL
 “Verrassende woestijnsteden, grootse historische opgravingen en wonderlijke landschappen”

van de hoofdstad Amman, vertelt het verhaal, van het Romeinse imperium, de roze stad Petra, 

uitgehouwen in de rotsen dat van de Nabateeërs en Madaba dat van de Byzantijnen. In het 

onvergetelijke landschap van Wadi Rum, in de gouden gloed van de woestijn, wordt de mythishe 

figuur van Lawrence of Arabia tastbaar.  

De beste reisperiodes zijn de lente en de herfst, met aangename temperaturen en weinig neerslag. 

Juli en Augustus zijn erg heet, terwijl de wintermaanden - behalve aan de Rode Zee bhoorlijk koud 

en regenachtig kunnen zijn.

WOESTIJNKLIMAAT
21 22 25 28 31 33 34 34 32 30 27 23
10 11 14 17 21 24 25 26 24 20 16 12
22 21 21 22 24 26 27 28 27 26 25 23
9 10 10 10 11 12 13 12 13 10 9 9
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ORIËNT JORDANIË - ISRAËL
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Dag 1: Amman
Verwelkoming op de Queen Alia luchthaven en assistentie bij 
de immigratie. Privétransfer naar het 5* Kempinski hotel.

Dag 2: Amman & Woestijnkastelen
Rustig ontbijt, in ontvangstname van uw huurauto en bezoek 
aan Amman en haar citadel, het Romeins theater en de 
binnenstad. Verder naar de vreemde woestijnkastelen als 
Quseir Amra, Qasar al Kharaneh of Azraq met hun fijne 
mozaïek en stucco in Grieks-Perzische stijl uit de 8ste eeuw.

Dag 3: Jerash en Ajlun
Na een verzorgd ontbijt, korte rit naar Jerash, onafgebroken 
6500 jaar bewoond en de best bewaarde Romeinse stad buiten 
Rome met schitterende zuilen en romeins forum. Bezoek ook 
het middeleeuwse kasteel rond Ajlun, omgeven door oud 
dennenwoud. Overnachting in Amman.

Dag 4: De berg Nebo, Madaba, Kerak, Petra
Ontbijt en korte rit naar Mt. Nebo waar Mozes begraven 

werd. Geniet van het overweldigende panorama over de 
Jordaanvallei, de daken van Jeruzalem, de Dode Zee en 
Bethlehem.  Vlakbij liggen de uitzonderlijk goed bewaarde 
mozaïeken van Madaba. Langs de koninklijke handelsweg 
naar het Bijbelse Kerak, later een kruisvaardersburcht. In Petra 
reserveerden we een kamer in het verzorgde 5* Mövenpick.

Dag 5: Petra, de roze stad
Na het ontbijt ontdekt u al wandelend de beroemdste 
stad van Jordanië, prachtig uitgehouwen in de bruinroze 
rotsen. Meer dan 2000 jaar geleden was dit een belangrijk 
handelskruispunt voor zijde, wierook, kruiden en zout. Na een 
smalle kloof ontwaart u de magie van deze vreemde stad met 
haar koningsgraven, tempels en musea. ‘s Avonds wacht u een 
culinaire ervaring in een ‘kitchen cooking’ klas.

Dag 6: Wadi Rum
Na het ontbijt kort bezoek aan de oude karavaanhalte Beidha 
of “Little Petra” en aan een neolithische nederzetting van 7200 
BC. Mooie rit door de woestijn naar Wadi Rum waar Lawrence 

of Arabia en de Arabische prins Faisal hun kamp hadden 
opgeslagen bij hun strijd voor Arabische onafhankelijkheid van 
het Ottomaanse Rijk begin 20ste eeuw. Avontuurlijke rit van twee 
uur per bedoeïenenjeep. De stilte, het licht, de zandkastelen en 
de zachte duinen vormen een heerlijke ervaring. Overnachting 
in het Wadi Rum Camp in een 5* ‘bubble tent’, beiden met eigen 
sanitair en airco. Diner onder de sterren!

Dag 7: Amman en de Dode Zee (of verlenging Rode Zee)
Ontbijt in de woestijn en vertrek naar de Dode Zee, een meer 
van 400 m onder de zeespiegel. Neem een modderbad en laat 
u drijven in de zoute zee, een vreemde ervaring. Toegang tot 
een privéstrand inbegrepen. Retour naar Amman en inlevering 
van de huurauto. Vanavond hebben we nog in een 
bijzonder Jordaans restaurant een authentiek mansaf diner 
gereserveerd, een lokale specialiteit. U kunt hier uw reis 
onderbreken met een paar dagen aan de Rode Zee in Aqaba.

Dag 8: Amman.
Ontbijt en transfer naar de luchthaven of verlenging.

EXPERIENCES

‘JORDANIË : THE DESERT KINGDOM’
ALLE  HOOGTEPUNTEN

JORDANIË CIRCUIT

 ▶ Authentiek mansaf diner in Amman

 ▶ Een hele dag in de roze stad Petra

 ▶ Kitchen cooking class in Petra

 ▶ Overnachting  én jeeptocht in de woestijn

 ▶ Modderbad en drijven in de Dode Zee

MET HUURWAGEN
vanaf € 1.585 p.p.
Inclusief verwelkoming, aankomstvisum, assistentie 
en privétransfers van en naar de luchthaven. Autohuur 
categorie D: Type Hyundai Sonata (of gelijkwaardig) 
inclusief basisverzekering en onbeperkte kilometers. Logies in 
standaard tweepersoonskamer met ontbijt in 5* hotels zoals 
omschreven. Twee uur bedoeïnenjeeptocht in Wadi Rum.
MET GIDS / CHAUFFEUR
vanaf € 1.745 p.p.
Inclusief verwelkoming, aankomstvisum, assistentie en 
privétransfers van en naar de luchthaven. Dagelijkse Engels- of 
Franstalige gids / privéchauffeur per luxueuze sedan. Logies in 
standaard tweepersoonskamer met ontbijt in 5* hotels zoals 
omschreven. Twee uur bedoeïnenjeeptocht in Wadi Rum.

VERLENGING : RODE ZEE & AQABA
Geniet een paar dagen van de zon, de zwembaden en de fijne 
keuken in een uitstekend hotel met alle faciliteiten. Vele 
excursies in de omgeving mogelijk en natuurlijk snorkelen en 
duiken tussen de kleurrijke koraalvisjes.
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De bruisendste stad in Israël, geroemd om zijn parties en 
nightlife, culinaire vegan keuken en exotische cocktails. 
De ‘Witte stad’ ook, met Unesco beschermde Bauhaus-
architectuur en een fijn kunstmuseum. En alles op 
wandelafstand van een heerlijk zandstrand met van maart 
tot oktober aangenaam strandweer. We bieden u vier 
hotelcategorieën en een rits uitstapjes maar kunnen ook 
daguitstapjes naar Jeruzalem of de woestijn organiseren.

CITY BIKE TOUR: Kennismakingstocht (ca. 2 uur)  
Met uw bike en sportieve gids naar de Unesco 
beschermde  “Witte Stad” met haar prachtige Bauhaus 
gevels uit de jaren 1920-40. Verder naar de steegjes van 
de oude Jaffa-haven, de Hapisgah tuinen, de St. Pieters 
kerk en het Clocktower plein. Ook “Little Paris” mag 
niet ontbreken: Neve Tzedek met haar vele theaters, 
kunstcentra en musea.
Prijs per persoon vanaf : €157

WALKING TOUR: Oriënterende tocht (ca. 3 à 4 uur)
Deze rustige wandeling brengt u naar alle hoogtepunten 
van de stad en het 8000 jaar oude Jaffa met haar sprekende 
ruïnes, de oude Joodse wijk Neve Tzedek uit 1910, de 
voetgangerszone rond Nahalat Binyamin met haar 
muzikanten en juweelateliertjes. Wandel langs de avant-
garde Sheinkin straat, levendig en kleurrijk met haar fleurige 
winkeltjes, cafeetjes en jonge ambiance.
Prijs per persoon vanaf: €237

WALKING TOUR: Art & Design (ca. 3 à 4 uur)
Kunstvolle wandeling langs alle hoogtepunten van Tel Aviv 
en de oude haven van Jaffa met speciale aandacht voor de 
vele Bauhaus gevels van de “Witte Stad”, de talloze galerijen 
en kunstateliers, de artiestenwijk en haar terrasjes. Inclusief 
entreegelden in het mooie Museum of Art en het Bauhaus 
Center.
Prijs per persoon : €254

FOODIE TOUR: Culinaire tocht met chef (ca. 2 uur) 
Begin uw ontdekking op de Levinsky markt van Perzische 
immigranten en Joden uit de Balkan, bekend om haar 
pikante kruiden. Verder naar de populaire Carmel Markt met 
degustatie van de heerlijkste Israëlische hapjes of leer uw 
mediterrane kookkunsten verbeteren. Ook HaCarmel met 
haar kasseistraatjes en stenen gevels in oud Jaffa mag niet 
ontbreken. Inclusief lunch.
Prijs per persoon : €448

‘TRENDY TEL AVIV’
E XCURSIES  OP  M AAT

ISRAËL EXPERIENCE

ONZE HOTELSUGGESTIES

The Setai ******
Heerlijk deluxe hotel vlak bij het strand en het haventje, 
de vele restaurantjes en de hippe wijken.  Ruime kamers, 
culinaire restaurants, verzorgde spa en wellness en een 
schitterend infinity zwembad.

The Norman ******
Luxueus boetiekhotelletje midden het Bauhaus kwartier 
bij de Rothschild boulevard. Klassieke luxekamers, 
gastronomische restaurants, hippe bars, uitgebreide 
wellness en rooftop infinity pool.

Hilton Tel Aviv *****/*
Klassiek luxehotel meteen op het strand met 167 
comfortabele kamers. Vijf restaurants en lounges,  Thai spa, 
fitness, groot zoutwaterzwembad en heerlijk zonnedek.

The Carlton *****
Heerlijk zuiders hotel bij het haventje en het strand met 
comfortabele kamers. Beachfront resto, trendy bar. Gym 
en spa, zwembad, jacuzzi en zonnedek op het dakterras.

Crowne Plaza *****
Zeer relax vakantiehotel, uitstekende gelegen meteen op het 
strand. Comfortabele kamers. Binnen- en buitenzwembad, 
fitness, spa, sauna, massage. Restaurant en bar.

The Tal ****/*
Prima hotelletje zonder echte luxe, ideaal gelegen op 
enkele wandelminuten van het strand en de oude haven. 
123 comfortabele kamers, sauna, fitness, gratis wifi.
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Dag 1: Tel Aviv
Verwelkoming en assistentie op de luchthaven en 
privétransfer naar uw mooie hotel in Tel Aviv.

Dag 2: Westkust: Haifa – Akko – Galilea – Tiberias
Na een heerlijk ontbijt naar de Romeinse stad van Herodes, 
Caesarea. Even verder liggen de havenstad Haifa en de 
wereldberoemde Baha’i tuinen. U leert alles over de Druzen 
in Dar el Carmel. Heerlijke gourmet lunch met zeevruchten 
in een prachtig Ottomaans kader. In het legendarische, 
ommuurde Akko wandeling door de oude tempelierstad en 
de Ridderhal. Door glooiend Galilea naar Tiberias voor een 
heerlijke nachtrust.   

Dag 3: Meer van Galilea – Kibboets – Galan – Nimrud
Ontbijt, fijn boottochtje over het meer van Galilea en 
interessant bezoek aan een operationele kibboets. Verder 
naar de Golan hoogte voor een panoramisch zicht over heel 
Galilea, het museum, een Talmoed dorpje en Mount Bental 

voor een spectaculair uitzicht. Wijndegustatie en bezoek aan 
het oude fort in Nimrud. Overnachting in Tiberias.

Dag 4: Kruisvaarders – Jericho – Jeruzalem
Rustig onbijt en langs Israëls langste weg naar een 
kruisvaarderburcht en de Oud-Romeinse stad Bait 
She’an. Door Samaria en langs het Bijbelse Jericho naar 
Jeruzalem waar we VIP tickets voorzien voor de lichtshow 
‘city of David).

Dag 5: Jeruzalem
Na het ontbijt naar de Olijfberg voor een panoramisch 
zicht. Wandeling door de oude stad, de Armeense en 
Joodse wijken, de Romeinse wegen, de Via Dolorosa en 
het Heilig Graf. In de nieuwe stad bezoek aan het Israël 
museum en Yad Vashem. We voorzien entreetickets 
voor de Westelijke muur tunnels en voor de Toren van 
David. Tenslotte reserveren we een culinair diner in een 
gourmet restaurant dicht bij de oude stad.

Dag 6: Masade & de Dode Zee
Na het ontbijt door de heuvels van Judea naar de woestijn tot 
Masada. Per kabelbaan naar het 2000 jaar oude Fort van Herodes 
de Grote. Voorbij een kibboets naar Qumran waar de beroemde 
Dode Zee-rollen werden ontdekt. Tenslotte naar de Dode Zee, 
400 m onder de zeespiegel. We voorzien een lunch en gebruik 
van de faciliteiten en het privéstrand en zwembad van een 5* 
hotel. Tegen de avond naar Tel Aviv en intrek in uw keuzehotel.

Dag 7: Tel Aviv
Na het ontbijt oriënteringsbezoek aan de stad en het Ithzak 
Rabin Plein. Verder naar Jaffa, 8000 jaar oud, voor wandeling 
door de ruïnes en de kleurrijke artiestenwijk.  Ontdek buurten 
als Neve Tzdek en Nahalat Binyamin en de avant-garde Sheinkin 
Street vol unieke winkeltjes en terrasjes. Rest van de dag en avond 
vrij om te slenteren en te genieten van deze bruisende stad.

Dag 8
Ontbijt en privétransfer naar de luchthaven of verlenging.

EXPERIENCES

‘ISRAËL : THE BEST OF PROMISED LAND’
8 DAGEN PRIVÉCIR CUIT  MET CHAUFFEUR /  GIDS

ISRAËL CIRCUIT

 ▶ Gourmet zeevruchtenlunch in Akko

 ▶ Wijndegustatie in de Golan en de woestijn

 ▶ Jeruzalem in VIP lichtshow

 ▶ Culinair diner in Oud-Jeruzalem

 ▶ Lunch & privéstrand aan de Dode Zee

MET GIDS / CHAUFFEUR
vanaf € 3.710 p.p.
Inclusief VIP verwelkoming en privétransfers, 7 
overnachtingen met ontbijt in eerste klasse 4* hotels 
(zie onder), vervoer in airco sedan auto met uitstekende 
Engelssprekende gids (tevens chauffeur); entreegelden, 
lunches en diners zoals omschreven.

Logiesvoorbeelden (of gelijkwaardig)
* Tel Aviv: 4* Tal Boutique
* Jeruzalem: 4* Boutique Bezalel
* Tiberias: 4* Sea of Galilee

UPGRADE LUXE KLASSEvanaf € 698 p.p.
* Tel Aviv: 5* Herods
* Jeruzalem: 5* Villa Brown
* Tiberias: 5* U Kineret

UPGRADE GRAND DELUXE KLASSE vanaf € 1.622 p.p.
* Tel Aviv: 5*GL The Setai
* Jeruzalem: 5*GL King David
* Tiberias: 5*GL The Setai
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Dag 1 tot 5: Westkust en het Centrum
Deze dagen volgt u het evenwichtige programma van “The 
Best of the Promised Land” met Haifa en Akko, Galileo en het 
meer van Tiberias, de Golan hoogte en Jeruzalem inclusief de 
culinaire maaltijden en degustaties.

Dag 6: Judea, Kibboets en de Dode Zee
Langs de glooiende heuvels van Judea en door de woestijn 
met een halte in The Good Samaritan Inn in Ottomaanse stijl 
uit de 19de eeuw. Turkse stijl.  naar het historische Masada. Een 
kabellift brengt u naar het 2000 jaar oude Fort van Herodes 
de Grote. Voorbij de Ein Gedi kibboets naar de warme, zoute 
wateren van de Dode Zee, 400 m onder de zeespiegel. Maak 
gebruik van de hotelfaciliteiten voor de unieke beleving van 
een modderbad en het ‘drijven’ in de Dode Zee.

Dag 7: Timna Vallei & Eilat
Na uw ontbijt naar het zuiden en de desolate vlakten van 
Arava. Midden in deze woestenij ligt de wonderlijke Timna 
vallei, een kopermijn van duizenden jaren oud en bijzondere 

rotsformaties als de Paddenstoelen en de wonderlijke Zuilen 
van Solomon. Tegen de avond naar de Rode Zee en intrek in 
uw hotel.

Dag 8: Eilat & De Rode Zee 
Een heerlijk luie dag om tot rust te komen, maar 
ook met talloze opties: duiken en snorkelen in 
de Rode Zee, zwemmen met de dolfijnen, het 
onderwaterobservatorium, boottochtje met lunch. Ook 
een hele dag naar Petra in Jordanië, op 3 uur rijden, is een 
mogelijkheid.

Dag 9: De Negev woestijn
Na het ontbijt naar de vreemde rotsformaties van de 
makthesh Ramon. We voorzien een tocht per jeep naar de 
grootste krater, een reis naar de tijd van de dinosauriërs, 
220 miljoen jaar geleden. Leer hier alles over dit bijzondere 
natuurfenomeen, proef de unieke woestijnplanten, ga 
mee op zoek naar de woestijnfauna en luister naar de 
oneindige stilte. Overnachting in de woestijn. 

Dag 10: Woestijn, oases & Tel Aviv
Na uw ontbijt naar de Zin vallei, een prachtig nationaal park 
rond de Ein Avdat waterval met  groene vegetatie die dan 
weer lokale dieren aantrekt. Degustatie van de beroemde 
wijn en kaas van Erez Rota, een kunstenaar uit Tel Aviv. Bezoek 
aan de alpacaboerderij en de organische geitenboerderij van 
Neot Smadar.  Locale lunch in een bedoeïenentent.  Naar Tel 
Aviv  en intrek in uw hotel.

Dag 11: Tel Aviv
Na het ontbijt oriënteringsbezoek aan de stad en het 
Ithzak Rabin Plein. Verder naar het 8000 jaar oude Jaffa 
en wandeling door de ruïnes en de kleurrijke artiestenwijk.  
Ontdek wijken als Neve Tzdek en Nahalat Binyamin en 
de avant-garde Sheinkin Street vol curieuze winkeltjes en 
cafeetjes. Rest van de dag en avond vrij om te slenteren en te 
genieten van deze bruisende stad.

Dag 12
Ontbijt en transfer naar de luchthaven of verlenging.

EXPERIENCES

‘COMPLETE ISRAËL’
12  DAGEN PRIVÉCIR CUIT  MET CHAUFFEUR /  GIDS

ISRAËL CIRCUIT

 ▶ Gourmet zeevruchtenlunch in Akko

 ▶ Wijndegustatie in de Golan en de woestijn

 ▶ Culinair diner in Oud-Jeruzalem

 ▶ Bedoeïnen-lunch

 ▶ Een ‘night in the desert’

MET GIDS / CHAUFFEUR
vanaf € 5.395 p.p.
Inclusief VIP verwelkoming en privétransfers, 11 overnachtingen 
met ontbijt in eerste klasse 4* hotels, vervoer in airco sedan 
auto met uitstekende Engelssprekende gids (tevens chauffeur); 
entreegelden, lunches en diners zoals omschreven.

UPGRADE LUXE KLASSE vanaf € 1.095 p.p.
* Tel Aviv: 5* Herods
* Jeruzalem: 5* Villa Brown
* Tiberias: 5* U Kineret
* Dead See: 5* Isrotel
* Eilat: 5* Hotel Dan Eilat
* Mitzpe Ramon: 5* Hotel Beresheet

UPGRADE GRAND DELUXE KLASSE vanaf € 2.385 p.p.
* Tel Aviv: 5*GL The Setai
* Jeruzalem: 5*GL King David
* Tiberias: 5*GL The Setai
* Dead See: 5*GL Hotel Milos
* Eilat: 5*GL Royal Beach
* Negev Desert: 5*GL Six Senses Shaharut
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PRAKTISCHE INFORMATIE
 
PRIJSBEREKENING
Alle prijzen zijn berekend op basis van 2 personen per kamer. Voor prijzen van andere 
kamertypes, kerst- en nieuwjaarsperiode, actuele kortingen, kinderkortingen of aanbiedingen 
en toeslagen, contacteer uw reisagent of kijk op www.odysseus.be. 

REISVERZEKERINGEN
Hebt u aan alles gedacht  voor uw verlof  ? Echt alles? Vergeet uw reisverzekering niet bij 
het reserveren van uw reis ! Een kleine gelegenheid kan soms grote gevolgen hebben en uw 
vakantieplannen serieus doen veranderen ! Een Touring reisverzekering verzekert u om rustig 
te vertrekken en van uw vakantie te genieten, vakantie die u al zo lang verwachtte ! Kies tussen 
onze verschillende formules :
GLOBAL PROTECT : 5,70% VAN DE REISKOSTEN
Een bundel die de annuleringsverzekering (met de dekking voor voorafbestaande ziekte van de 
verzekerde), de reiscompensatie in geval van terugkeer naar België, de bijstand aan personen 
(ongelimiteerde medische kosten en repatriëring) en de bagageverzekering bevat.
ANNULERINGSVERZEKERING EN REISCOMPENSATIE: 4,70% VAN DE REISKOSTEN
Er kan altijd iets gebeuren dat veroorzaakt dat u uw reis moet annuleren. Touring helpt u in 
geval van overlijden, ernstige ziekte, ongeval, zwangerschap en complicaties, ontslag, nieuwe 
arbeidscontract, echtscheiding of feitelijke scheiding, tweede zittijd, diefstal of immobilisatie 
van de voertuig, schade aan de voertuig of aan het huis, oproeping voor adoptie, als u niet 
gevaccineerd kan worden… en zoveel meer !
TRAVEL PROTECT :EUROPA :  € 2,5 PP/DAG OF WERELD : € 4,7  PP/DAG 
Deze formule biedt u de bijstand aan personen (medische kosten en ongelimiteerde 
repatriëring), de bagageverzekering (max. € 1.500/p.p.) en de reiscompensatie (tot € 30.000 per 
dossier).

Dit is slechts een uittreksel van de algemene voorwaarden van Touring. Voor elke 
interpretatie van de voorwaarden geldt enkel en alleen de volledige tekst van de algemene 
verzekeringsvoorwaarden. Je kan steeds de uitgebreide voorwaarden opvragen via je reisagent.

VLUCHTPRIJZEN, HUURWAGEN
& LANDINFORMATIE

EMIRATEN
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels gesproken
Elekticiteit: In de Verenigde Arabische Emiraten worden de stopcontacten van type C, D en G 
gebruikt. De netspanning is 220 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in de Verenigde Arabische Emiraten 2 uur later. 
Tijdens onze wintertijd is het 3 uur later. 
Rijden: rechts 
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst in combinatie met ticket voor 
terug- of doorreis
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en buiktyfus te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: VAE-dirham, 1 EUR = 4,24885 AED 
Klimaat: Het weerbeeld in de Emiraten is vrij eenzijdig: van warm (winter) tot zeer warm 
(voorjaar en najaar) tot extreem heet (zomer) met een zeer kleine kans op neerslag, een hoge 
relatieve luchtvochtigheid en veel zon. Zelfs het zeewater is in de zomermaanden warmer dan 
dertig graden. 
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op  14 augustus 2021 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn 
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen 
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is 
uitgesloten! 

Brussel ↔ Abu Dhabi : Emirates Brussel ↔ Dubai : Etihad Airways
vanaf € 492,00 Economy Class vanaf € 607,00 Economy Class
vanaf € 2.518,00 Business Class vanaf € 2.434,00 Business Class

QATAR
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels gesproken
Elektriciteit: In Qatar worden de stopcontacten van type D en G gebruikt. De netspanning is 
240 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Qatar 1 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 2 
uur later. 
Rijden: rechts 

Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst. Toeristisch Visum aan de 
luchthaven / grens.
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B en buiktyfus te overwegen voor bepaalde streken
Munteenheid & wisselkoers: Qatarese rial, 1 EUR = 4,3695 QAR 
Klimaat: Hier heerst een woestijnklimaat met warme winters en hete zomers. In de periode 
november tot en met maart is het nog aangenaam, maar vanaf april lopen de temperaturen 
overdag snel op tot rond of boven de veertig graden in de zomermaanden. Lekker warm is het 
dan niet, mede omdat er ook een hoge relatieve luchtvochtigheid is waardoor het erg benauwd 
aanvoelt. De zee biedt nog enige verkoeling, ondanks het feit dat ook de zeewatertemperatuur 
hoog is in de periode mei tot november. 
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum.  Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op  14 augustus 2021 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn 
steeds heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen 
voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is 
uitgesloten! 

Brussel ↔ Doha: Qatar Airways
vanaf € 514,00 Economy Class  
vanaf € 2.284,00 Business Class 

OMAN
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels gesproken
Elektriciteit: In Oman worden de stopcontacten van type G gebruikt. De netspanning is 240 V 
en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is het in Oman 2 uur later. Tijdens onze wintertijd is het 3 
uur later. 
Rijden: rechts 
Documenten: Paspoort min. 6 maand geldig na terugkomst. Een visum kan elektronisch 
aangevraagd of rechtstreeks bij de ambassade van Oman.
Inentingen: Vaccinatie tegen Hapatitis B, buiktyfus en hondsdolheid te overwegen voor 
bepaalde streken.
Munteenheid & wisselkoers: Omaanse rial, 1 EUR = 0,502194 OMR 
Klimaat: Oman kent een warm woestijnklimaat met hoge temperaturen en weinig neerslag. 
Met gemiddeld ruim 3500 uur aan zon en minder dan tweehonderd millimeter neerslag per jaar 
behoort Oman tot de meest zonnige en droogste landen ter wereld. 
Het centrale deel van Oman is het droogste. In dit woestijngebied valt er zelden neerslag. Wat 
natter zijn de berggebieden in het uiterste noorden van Oman en het uiterste zuiden. De punt 
die tegen de grens met Jemen aan ligt is natter en kent een kleine regentijd aan het einde van 
de zomer. 
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de 
goedkoopste vertrekdatum. Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals 
bekend op  14 augustus 2019 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds 
heen en terug, inclusief taksen en 20 kg bagage.  
Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn enkel geldig met 
een hotelreservatie, flight only is uitgesloten! 

Brussel ↔ Muscat : Qatar Airways
vanaf € 677,00 Economy Class  
vanaf € 2.152,00 Business Class

EGYPTE 
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels of Frans gesproken.
Elektriciteit: In Egypte worden de stopcontacten van type C en F gebruikt. De netspanning is 
220 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil met Egypte. Tijdens onze wintertijd 
is het 1 uur later.
Rijden: rechts 
Documenten: Identiteitskaart (+ 2 pasfoto’s) of paspoort, minstens 6 maanden geldig, bij 
binnenkomst en visumaanvraag op de luchthaven. Of paspoort, minstens 8 maanden geldig, bij 
voorafgaande visumaanvraag via website.    
Inentingen: Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet 
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Munteenheid & wisselkoers: Egyptisch pond, 1 EUR = 19,24 EGP 
Klimaat: Egypte heeft een woestijnklimaat met zeer weinig neerslag, hete zomers en zeer 
milde winters. Het hele jaar door zijn er binnen hetzelfde etmaal grote temperatuurverschillen. 
Het verschil tussen minimum- en maximumtemperatuur in hetzelfde etmaal ligt in de woestijn 
meestal zo rond de 20 graden. In de hoofdstad Caïro en in de badplaatsen langs de Rode Zee 
zijn deze verschillen kleiner; daar is het verschil binnen één etmaal slechts zo’n 11 tot 15 graden 
(gemiddeld). 
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Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste 
vertrekdatum.  Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op  14 augustus 
2021 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief 
taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn 
enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten! 

Brussel ↔ Hurghada : Egypt Air
vanaf € 327,00 Economy Class  
vanaf € 1.477,00 Business Class

JORDANIË
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels of Frans gesproken.
Elektriciteit: In Egypte worden de stopcontacten van type C en F gebruikt. De netspanning is 
220 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil met Egypte. Tijdens onze wintertijd 
is het 1 uur later.
Rijden: rechts 
Documenten: Identiteitskaart (+ 2 pasfoto’s) of paspoort, minstens 6 maanden geldig, bij 
binnenkomst en visumaanvraag op de luchthaven. Of paspoort, minstens 8 maanden geldig, bij 
voorafgaande visumaanvraag via website.    
Inentingen: Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet 
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Munteenheid & wisselkoers: Egyptisch pond, 1 EUR = 19,24 EGP 
Klimaat: Egypte heeft een woestijnklimaat met zeer weinig neerslag, hete zomers en zeer 
milde winters. Het hele jaar door zijn er binnen hetzelfde etmaal grote temperatuurverschillen. 
Het verschil tussen minimum- en maximumtemperatuur in hetzelfde etmaal ligt in de woestijn 
meestal zo rond de 20 graden. In de hoofdstad Caïro en in de badplaatsen langs de Rode Zee 
zijn deze verschillen kleiner; daar is het verschil binnen één etmaal slechts zo’n 11 tot 15 graden 
(gemiddeld). 
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste 
vertrekdatum.  Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op  14 augustus 
2021 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief 
taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn 
enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten! 

Brussel ↔ Hurghada : Egypt Air
vanaf € 327,00 Economy Class  
vanaf € 1.477,00 Business Class

ISRAËL
Taal: Arabisch, er wordt ook Engels of Frans gesproken.
Elektriciteit: In Egypte worden de stopcontacten van type C en F gebruikt. De netspanning is 
220 V en de frequentie is 50 Hz. 
Lokale tijd: Tijdens onze zomertijd is er geen tijdsverschil met Egypte. Tijdens onze wintertijd 
is het 1 uur later.
Rijden: rechts 
Documenten: Identiteitskaart (+ 2 pasfoto’s) of paspoort, minstens 6 maanden geldig, bij 
binnenkomst en visumaanvraag op de luchthaven. Of paspoort, minstens 8 maanden geldig, bij 
voorafgaande visumaanvraag via website.    
Inentingen: Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet 
tegen HEPATITIS A beschermd zijn.
Munteenheid & wisselkoers: Egyptisch pond, 1 EUR = 19,24 EGP 
Klimaat: Egypte heeft een woestijnklimaat met zeer weinig neerslag, hete zomers en zeer 
milde winters. Het hele jaar door zijn er binnen hetzelfde etmaal grote temperatuurverschillen. 
Het verschil tussen minimum- en maximumtemperatuur in hetzelfde etmaal ligt in de woestijn 
meestal zo rond de 20 graden. In de hoofdstad Caïro en in de badplaatsen langs de Rode Zee 
zijn deze verschillen kleiner; daar is het verschil binnen één etmaal slechts zo’n 11 tot 15 graden 
(gemiddeld). 
Vluchten: De vermelde prijzen zijn steeds indicatieve prijzen die gebaseerd zijn op de goedkoopste 
vertrekdatum.  Prijs en boekingsklasse zijn gebaseerd op de gegevens zoals bekend op  14 augustus 
2021 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Deze prijzen zijn steeds heen en terug, inclusief 
taksen en 20 kg bagage.  Gelieve ons steeds te raadplegen voor beschikhaarbeden. Deze tarieven zijn 
enkel geldig met een hotelreservatie, flight only is uitgesloten! 

Brussel ↔ Hurghada : Egypt Air
vanaf € 327,00 Economy Class  
vanaf € 1.477,00 Business Class

ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR 
PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN. 

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 
2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de 
pakketreisovereenkomst
2.1 
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door 
een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover 
deze van toepassing is op de pakketreis:
• de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

- de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal 
nachten;
- de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen 
van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het 
exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
- de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de 
regels van het land bestemming;
- de verstrekte maaltijden;
- de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis 
overeengekomen totaalprijs;
- ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger 
als lid van een groep;
- de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
- of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

• de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende 
kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

• de betalingsmodaliteiten;
• het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de 

uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet 
wordt behaald;

• algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en 
visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het 
verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

• de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een 
opzegvergoeding;

• inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt 
aan de reiziger. 
2.3  
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel 
van de pakketreisovereenkomst. 
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper 
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang 
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator 
of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de 
overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of 
een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt 
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2  
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, 
met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
• de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
• dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een 

bijstandsverplichting heeft;
• de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij 

insolventie;
• de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de 

organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of 
zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;



112

een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
9.2 
Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste 
kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen 
van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te 
verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
• van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
• van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de 

voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
• van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit; 
• van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet 

uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 
• in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan. 
9.3 
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg 
hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een 
passende prijsvermindering. 
9.4 
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen 
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
• indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan 

het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van 
de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
- twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen; 
- zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen; 
- 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 

• indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2 
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft 
ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de 
pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding 
aan de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald 
op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de 
opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen 
en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 
11.2 
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis 
of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van 
bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op 
te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de 
reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar 
kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 
11.3 
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de 
reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit 
die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft 
vastgesteld. 
12.2 
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, 
verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
• onmogelijk is, of 
• onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-

conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke 
termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de 
nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de 

• de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
• informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een 

niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem 
verantwoordelijk is;

• informatie over de interne klachtenbehandeling;
• informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online 

geschillenbeslechting; 
• informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
• de nodige ontvangstbewijzen 
• de vouchers en vervoerbewijzen
• informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om 

in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien 
de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst 
aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
• de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van 

brandstof of van andere energiebronnen, of
• de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen 

reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis 
betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting 
in havens en op vliegvelden, of

• de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een 
daling van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2 
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst 
opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen 
voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een 
papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die 
prijsverhoging en een berekening.
5.4  
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te 
trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt 
staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de 
pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere 
voorwaarden bepaald.
6.2 
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger 
het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3  
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom 
te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben 
de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
• de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het 

begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

• de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 
7.2 
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende 
vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst 
overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die 
daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van 
prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 
• de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
• het om een onbeduidende verandering gaat, en 
• de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, 
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organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is 
vereist. 
12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, 
zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, 
gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent 
de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. 
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet 
vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de 
toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 

12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de 
organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan 
de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, 
in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien 
de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere 
voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder 
opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding. 
12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden 
gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt 
de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per 
reiziger. 
12.7 
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met 
beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende 
minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten 
minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden 
om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het 
toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis 
rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper 
geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden 
en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen 
niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de 
pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door 
andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de 
doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de 
doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven 
voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake 
was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-
conformiteit aan de reiziger te wijten is. 
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die 
hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging 
uitbetaald. 
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-
conformiteit te wijten is aan: 
• de reiziger; 
• een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen 

reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, 
of 

• onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden 
verkeert, in het bijzonder door: 
• nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en 

consulaire bijstand; 
• de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van 

andere reisarrangementen. 
16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator 
voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de 
werkelijke kosten gedragen door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een 
bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig 
mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of 
doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse 
een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij 
de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw 
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen. 
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot 
verzoening” bezorgen. 
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna 
contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 
18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst 
een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig 
maken voor de rechtbank. 
19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te 
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 
19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien 
het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor 
over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met 
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro 
werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 
19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden 
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het 
geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) 
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een 
bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR 
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 
2017 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot 
stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt 
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
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REISINFORMATIE &
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Aanvullend op de Algemene Reis-voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u 
hierbij enkele belangrijke nota’s met verklarende informatie of aanvullingen.

1. ERKENDE REISBUREAUS
Het geven van inlichtingen over reizen opgenomen in deze brochure en de verkoop van de reizen is 
uitsluitend voorbehouden aan erkende reisbureaus met vergunning . Wij raden onze reizigers aan 
zich te vergewissen of zij wel degelijk in contact zijn met een reisagent, houder van een dergelijke 
vergunning.

2. WOONSTKEUZE
Voor alle communicatie die betrekking heeft op het reiscontract (bevestiging, wijzigingen…) kiest 
de reiziger adres bij zijn erkende agent.

3. VEREISTE DOCUMENTEN
• Elke reiziger dient in het bezit te zijn van geldige identiteitspapieren voor de gereserveerde 

reis. Voor alle niet-EU bestemmingen is minimum een geldige reispas verplicht. 
Identiteitspapieren (ook de internationale reispas) dienen geldig te zijn tot minimum 6 
maanden na terugkeerdatum. Alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij het Consulaat 
van het betrokken land. Voor reizigers van niet-Belgische nationaliteit, raden we aan zich 
steeds bij de bevoegde Ambassade of het Consulaat te informeren. In sommige gevallen 
zijn ook visa en inentingen nodig: raadpleeg respectievelijk de overheid of uw arts.

• Reizigers met Belgische nationaliteit vanaf 75 jaar dienen in het buitenland ook in het bezit 
te zijn van identiteitspapieren met een geldige vervaldag, hoewel dit voor een verblijf in 
België niet meer verplicht is. 

• Minderjarige kinderen, ook pasgeborenen, moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs 
van identiteit (met foto) alsook over een eigen reispas wanneer de bestemming dit vereist 
(ook al zouden ze al ingeschreven zijn op de reispas van hun ouders).

• • Voor huwelijksreizen met extra hotelkortingen dient een officieel attest, afgeleverd door 
het gemeentebestuur, overgemaakt te worden aan de reisorganisator en dit minstens 2 
maanden voor de afreisdatum. Deze voordelen kunnen enkel toegestaan worden indien de 
reis plaats vindt binnen de drie maanden na de officiële huwelijksdatum.

4. PRIJZEN
• Alle prijzen gelden per persoon in EURO, tenzij anders vermeld
• In de prijzen is begrepen:

• BTW
• bijdrage tot het Garantiefonds Reizen

• Niet inbegrepen zijn:
• Kosten voor reispas, visum, inenting of andere formaliteiten, dranken, facultatieve 
uitstappen, fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer van en naar de luchthaven in België. In het 
algemeen kan Odysseus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen en kosten 
voortvloeiend uit stakingen, oorlogen, natuurrampen, wijziging van uurregeling, technische 
defecten, enz. De transport en verblijfskosten die hieruit voortvloeien kunnen ten laste 
gelegd worden aan de reiziger.
• Annulatie-, reisbijstandsverzekering e.a: aan te bevelen: uw reisagent zal u graag adviseren.

• De prijzen van de facultatieve (optionele) excursies tijdens de rondreizen zijn steeds 
gebaseerd op minimum 2 personen

5. VLUCHTEN
• De prijzen van de vluchten worden apart vermeld, per bestemming en per 

luchtvaartmaatschappij. De vluchtprijzen zijn inclusief de verplichte luchthaventaksen. De 
ter plaatse te betalen eventuele vertrekbelasting (‘departure tax’) is nooit inbegrepen. 

• De reiziger moet zijn terugvlucht herbevestigen 72 uur vóór het vertrek bij de plaatselijke 
correspondent of luchtvaartmaatschappij van de bestemming van waar hij terugvliegt.

• De reiziger moet zich minstens 90 minuten en in vele gevallen 120 minuten of meer vóór 
het vertrek voor de inscheping melden. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd 
dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Odysseus kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uurwijzigingen. Hier zijn o.m. de Conventies 
van Montreal en Warschau, de Europese Verordening 261/2004 alsook de algemene 
voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing waaruit volgt dat tijden, 
vermeld in uurroosters of elders niet kunnen gegarandeerd worden en de reistijd en 
routing zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden. Daarbij is noch de 
vervoerder, noch Odysseus aansprakelijk voor het ontbreken van aansluiting met andere 
transportmiddelen (privé of openbaar vervoer) tijdens de heen- of de terugreis en geeft 
dit geen aanleiding tot schadevergoeding. Odysseus verkoopt alleen lijnvluchten van 
betrouwbare luchtvaartmaatschappijen. In overeenstemming met art. 9 van de Europese 
Verordening nr. 2111/2005 is de reisorganisator echter verplicht u te informeren over de 
communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod 
hebben. Deze lijst kan geraadpleegd worden op http://air-ban.europa.eu. Overeenkomstig 
art. 11 van de Europese Verordening nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over 
de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op 
uw vlucht. De identiteit wordt u meegedeeld op het ogenblik van de boeking. Eventuele 
wijzigingen worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

• De voornaamste kenmerken van de reisdienst
• De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en 

telefoonnummer)
• De totale prijs van de reisdienst
• Betalingsmodaliteiten
• Informatie over de interne klachtenbehandeling
• De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
• De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1
De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper 
alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang 
kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1
De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een 
zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, 
voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend. 
4.2
Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder 
vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne 
klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
6.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw 
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen 
dienen ermee in te stemmen. 
6.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot 
verzoening” bezorgen. 
6.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna 
contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 
6.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst 
een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig 
maken voor de rechtbank. 
7.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te 
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 
7.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien 
het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor 
over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met 
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd 
geopend bij de Geschillencommissie Reizen. 
7.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden 
opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het 
geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) 
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
7.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een 
bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be


