Ontdek Wereld Expo 2020 Dubai
Ondernemersreis ‘UNIZO West Vlaanderen’ in de Emiraten - ‘Een regio vol boeiende contrasten’
7 dagen / 6 nachten
09 – 15 november 2020
Schitterende witte zandstranden, archeologische schatten en prachtige moskeeën delen het
uitzicht met ultramoderne architectuur en unieke ontspanningsmogelijkheden. Dit is een reis
waar oud en nieuw harmonieus samengaan.
Er zijn tastbare en zichtbare overblijfselen uit elke eeuw waardoor dit een inspirerende en unieke
bestemming is. Zelfs als je verwacht om verrast te worden, blijft dit magische land met zijn
kristalheldere wateren je absoluut verbazen. Deze prachtige reis naar de Verenigde Arabische

Emiraten laat niemand onberoerd.

Programma (ov)
Dag 1 Brussel - Dubai
Afspraak in Zaventem. Na de check-in nemen we een rechtstreekse lijnvlucht met Emirates
Airlines naar Dubai. Maaltijden aan boord en aankomst om middernacht. Daarna begeven we
ons naar ons hotel Aloft Deira**** in Dubai.
Dag 2 Modern Dubai
Na het ontbijtbuffet ontdek je de Arabische parel tijdens
een stadsrondrit. Via het prachtige Souks al Madinat
met zicht op de wereldberoemde Burj Al Arab rijden we
naar het Palmeneiland en houden halt aan het
beroemde Atlantishotel. We rijden The Palm terug af via
de Marina en houden halt aan de JBR met zicht op het
grootste reuzenrad ter wereld. Hier geniet je van een vrij
moment om een kleine lunch te nemen.
In de
namiddag rijden we terug naar het Oude Dubai voor
een bezoek aan Al-Bastakiya, de oudste wijk van Dubai met het Al-Fahidi Fort. We wandelen
verder naar het watertaxistation waar een typische Abra (watertaxi) je brengt via de Dubai
Creek naar de exotische kruidenmarkt en de
Goud Souk, wereldwijd één van de belangrijkste
handelscentra voor goud en juwelen.
’s Avonds vaar je door de Dubai Marina met
een traditionele Dhow. Je vaart langs
wolkenkrabbers en het hoogste reuzenrad ter
wereld ‘The Ain Dubai’. We vergapen ons aan
de de schitterende skyline van JBR Dubai en genieten van ons avondmaal. Transfer terug naar
het hotel voor de overnachting.
Dag 3 Expo 2020
Na het ontbijt rijden we naar de site van de eerste WereldExpo 2020 ooit in een Arabisch land.
Het domein met zijn 4 centrale paviljoenen die architecturale parels zijn (Foster, Ghery,
Calatrava,..), wordt omringd door tientallen paviljoenen van quasi alle andere landen. De Expo
heeft als onderwerp ‘Connecting Minds, Creating the Future’ en zal de mooiste en grootste
wereldtentoonstelling uit de geschiedenis worden.
Via de meest opmerkelijke paviljoenen wandelen we naar The Green Arch, het Belgisch
Paviljoen. Hier worden we ontvangen door BelExpo.
Je kunt op het domein naar hartelust iets eten en genieten van een vrije namiddag op de Expo
2020 site.
Vanavond nemen we ons avondmaal in het wereldberoemd hotel Burj Al Arab. Een Arabische
uiting van luxe en comfort. Het enige 7* hotel in de wereld.

Dag 4 Burj Khalifa, Dubai Mall
Vandaag breng je een bezoek aan het indrukwekkende Burj Khalifa, met zijn 828 m het hoogste
gebouw ter wereld. Met de lift bereiken we de 124e verdieping en genieten we van een
fenomenaal uitzicht. Daarna brengen we een bezoek aan de Dubai Mall met zijn watervallen,
impressionant aquarium, ijspiste, souk en 1200 winkels is dit echt een uniek belevingscentrum.
Op de terugweg rijden we via de Dubai Marina, een verbluffend stadsdeel met wolkenkrabbers,
een moderne jachthaven, de gekendste passage van Dubai, ….
Na de vrije lunch geniet je van een vrije namiddag in de Dubai Mall.
Deze avond genieten we van een schitterend avondmaal met zicht op de verbluffend mooie Burj
Khalifa.
Dag 5 Expo 2020
Vandaag breng je volledig vrijblijvend een 2e bezoek aan de Expo 2020.
We organiseren een transfer heen en terug. Mocht je geen tweede bezoek willen brengen aan
de expo ben je volledig vrij om deze dag zelf in te vullen. Vandaag voorzien we geen avondmaal
en kan u naar eigen goeddunken iets eten op de Expo site of in Dubai centrum.

Dag 6 Abu Dhabi - Louvre
Na het ontbijt voorzien we een uitstap naar de
“Hoogtepunten van Abu Dhabi”. Je bezoekt de
Seikh Zayed Moskee, de derde grootste moskee ter
wereld, het Yas eiland met het formule 1 parcours,
het luxe hotel Emirates Palace en het paleis van de
koninklijke familie. Na onze vrije lunch maken we
een panoramische rondrit langs de Corniche naar
het prachtige Louvre museum! Dit culturele
paradepaardje van de Emiraten heeft onlangs zijn
deuren geopend!
Na deze schitterende dag zetten we onze avond verder in het Armani hotel in de Burj Khalifa
waar we ons avondmaal nemen met zicht op het indrukwekkende Downtown en de grootste
fonteinen ter wereld! Verbluffend.

Dag 7 Abu Dhabi - Dubai – Brussel
Vandaag nemen we afscheid van het sprookje van duizend-en-één-nacht met de ontelbare
hoogtepunten. Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven van Dubai. Aankomst in
Brussel in de vooravond.

Prijs per persoon:
Leden €2395 (excl BTW)
Niet-leden €2795 (excl BTW)

Single supplement: €280 (excl BTW)
Inschrijven voor 20 april 2020.
Inbegrepen in de prijs :
 Infosessie “Zaken doen in de Emiraten” met netwerklunch
 Lijnvlucht Brussel – Dubai – Brussel met Emirates in Economy class
 Lokaal transport in moderne bussen met airconditioning
 Lokale Nl gids tijdens de uitstappen te Dubai en Abu Dhabi
 6 overnachtingen in hotel Alof Deira **** in Dubai
 6 x rijkelijk ontbijtbuffet
 4 avondmalen ( 1 x in Burj Al Arab hotel / 1 x in Armani Hotel/ 1 x Palace / 1 x cruise)
 Alle vermelde uitstappen en toegangsgelden
 2 x dagticket voor Expo 2020
 Audioguidesysteem
 Interessante contacten zowel ter plaatse als in het reisgezelschap
 Terugkommoment (lerend netwerk) in België
 Btw, huidige taksen en garantiefonds
Niet inbegrepen in de prijs :
 Persoonlijke uitgaven
 Dranken bij de maaltijden
 Lunches
 Avondmaal dag 5
 Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur
 Annulatie- & bijstandsverzekering 8%
!!! internationaal paspoort verplicht!!!
NOOT:
✓ Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers.
Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, toeslagen van
de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel- of luchthaventaksverhoging .
✓ De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke
omstandigheden.
✓ Vluchten ov :
Brussel – Dubai
14h35 – 00h15
Dubai – Brussel
14h20 – 19h10

