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Dubaï en Abu Dhabi: het grootste architectuurmuseum van vandaag?



WAARSCHUWING OVER GEZONDHEIDSMAATREGELEN

VAN KRACHT VANAF 15 September 2021 voor vertrek op 17 december 2021

In het geval er voor 15 november 2021 strengere wijzigingen van deze gezondheidsmaatregelen doorgevoerd worden, dan heeft de technisch organisator de mogelijkheid 

om het programma te wijzigen zonder het verloop om te gooien of om de reis te verplaatsen of te annuleren.

In geval van uitstel of annulering worden de reeds betaalde bedragen overgedragen naar de reis op een latere datum of integraal teruggestort.

Vereisten voor alle passagiers die in Dubai arriveren

Passagiers uit alle landen (inclusief de Golfstaten) die naar Dubai reizen, moeten een negatief COVID-19 RT-PCR-testcertificaat bij zich hebben van een test die uiterlijk 72 uur 

vóór vertrek is afgenomen, met uitzondering van reizen vanuit Bangladesh, Ethiopië, India, Nigeria, Oeganda, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika (de 

specifieke vereisten hiervoor worden hierboven vermeld). U kunt hieronder de vereisten voor reizen vanuit India bekijken.

Het certificaat moet een Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)-test zijn. Andere testcertificaten, zoals tests op antilichamen, NHS 

COVID-testcertificaten, PCR-sneltests of thuistests, worden niet geaccepteerd in Dubai. Reizigers moeten een officieel, afgedrukt of digitaal certificaat in het Engels of 

Arabisch meenemen naar het inchecken. Sms-certificaten worden niet geaccepteerd. PCR-certificaten in andere talen worden geaccepteerd als ze bij de originele locatie 

kunnen worden bevestigd.

COVID-19 RT-PCR-testcertificaten moeten zijn uitgegeven door een geautoriseerde faciliteit in het vertrekland van de passagier. Certificaten die al zijn getoond voor een reis 

naar een andere bestemming mogen niet worden gebruikt als u terugkeert naar het land, zelfs als dit binnen de geldigheidsperiode van het certificaat valt.

COVID-19-verzekering inbegrepen (bron: Emirates)

Emirates geeft u een internationale verzekering wanneer u uw vlucht reserveert. 

Meer informatie: https://www.emirates.com/be/dutch/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/

Deze verzekering staat los van de annulatieverzekering + bagage/bijstand + repatriëring + medische kosten of bagage/bijstand + repatriëring + medische kosten

Toegang tot de Wereldtentoonstelling

Certificaat van inenting of PCR-test.
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Dubaï en Abu Dhabi 

ALGEMENE GEGEVENS

Bevolking: 2,33 miljoens Dubai / 1,1 miljoen Abu Dhabi

Bevolkingsdichtheid: 9 inwoners/km²

Grondgebied: 82.880 km² Dubai, 63.700 km² Abu Dhabi

Bbp per inwoner: US$ 42.048 (een van de hooogste ter wereld)

Ondergrond reserve geschat op 98 miljard vaten petroleum

Talen: Arabisch, Engels

Religie: 96% moslims, 4% christenen

Tijdverschil: UTC+3

Dubai en Abu Dhabi kennen we allemaal omwille van de olie, maar we zouden 

bijna vergeten dat hier ook … parels gekweekt werden. 

Maar niet alleen dat! Deze historische steden zagen een hele stoet architecten uit 

de hele wereld voorbijkomen om hier de meest ambitieuze projecten uit de grond 

te stampen. De stadstaten bieden vandaag een mooi overzicht over de 

architectuur van vandaag.

Ze worden benijd, bewierookt, betwist en verguisd … 

De Emiraten roepen bewondering of afkeer op, maar laten niemand onverschillig.

Alles, en vaak eender wat, is al gezegd over het lot van de honderdduizenden 

arbeiders die deze steden van de toekomst optrekken, over de internationale 

politiek van deze kleine staatjes, over de manier van leven, het autoritarisme en 

de grootheidswaanzin van de oliemonarchen. 

Ze mogen dan wel politieke dwergen zijn, maar op financieel vlak zijn ze heuse zwaargewichten.  

Dubai en Abu Dhabi, het grootste architectuurmuseum van vandaag? In elk geval zijn deze openluchtmusea de getuigen van deze twee steden 

en hun geschiedenis.

Samen met een Nederlandstalige gids die al meer dan 10 jaar in Dubai woont en gespecialiseerd is in architectuurreizen, is deze architectuurreis 

een eerste kennismaking, zodat u uw eigen mening kunt vormen en buitengewone architectuur kunt ontdekken. 



van 17 tot 22 december 2021 of van zondag 27 maart  tot vrijdag 1 april 2022

UW REIS

DAG PER DAG

Dubai en Abu Dhabi: kennismaking met het grootste architectuurmuseum van vandaagVan vrijdag 17 december tot woensdag 22 december 2021 of van zondag 27 maart tot vrijdag 1 april



Dag 1 Brussel of Amsterdam // Dubaï

Vertrek in Brussel of Amsterdam met bestemming Dubai. 

Bij aankomst in Dubai wordt u verwelkomd door uw gids, transfer naar het hotel met touringcar met airco. 

U neemt uw intrek in het hotel, overnachting.

Dag 2

Na het ontbijt vertrekt u voor een algemene oriëntatietour door de stad met de bus van Old Dubai langs de 
stranden The Frame, La Mer, de woonwijk Jumeirah en Umm Suqeim langs de Palace Road naar Dubai 
Marina met de Cayan Tower en het nieuwe Bluewaters Island, Dubai Eye en Dubai Harbor-projecten. 
Informatieve stops en wandelingen in een aantal van deze wijken.

Lunch en presentatie van de deelnemers aan de Madinat Jumeirah in restaurant La Palmeraie met uitzicht 
op de Burj Al Arab. Uitleg over dit spectaculaire hotel.

‘s Middags bezoek aan Downtown en de Burj Khalifa, toegang tot het uitkijkplatform voor een ongelooflijk 
360°-uitzicht over de stad. Ontdekking van de Dubai Mall.

Aan het eind van de dag kunt u dineren in restaurant Abd El Wahab in Souk Al Bahar en genieten van het 
magische showspelvan verlichte dansende fonteinen.

Terug keren naar uw hotel en overnachting.

Dubai en Abu Dhabi: kennismaking met het grootste architectuurmuseum van vandaag

vrijdag 17 december 2021 
of 
zondag 27 maart 2022 

Dubaï

zaterdag 18 december 2021 
of 
maandag 28 maart 2022 

Van vrijdag 17 december tot woensdag 22 december 2021 of van zondag 27 maart tot vrijdag 1 april



Dag 3 Dubaï

Na het ontbijt vertrek op een ontdekkingsdag.

Naar de "Palm" Jumeirah voor een bezoek van de promotor Nakheel, uitleg en discussie.
Bezoek aan dit kunstmatige eiland en boottocht om al zijn aspecten te begrijpen.

Naar aanleiding van de Expo2020-site voor een unieke rondleiding met een unieke selectie van de 
belangrijkste paviljoenen, bezoek aan het Belgisch en/of Frans paviljoen afhankelijk van de 
nationaliteiten van de deelnemers.

Vrije tijd op de site tot de avond.

Shuttle voorzien om terug te keren naar het hotel.
Terug naar het hotel en overnachting.

Dubai en Abu Dhabi: kennismaking met het grootste architectuurmuseum van vandaag

Dag 4 Dubaï - Abu Dhabi - Dubaï

Na het ontbijt vertrek naar Abu Dhabi.

Stadstour inclusief de futuristische stad Masdar, het eiland Yas met zijn jachthaven, zijn futuristische 
hotel, het Formule 1-circuit en de Ferrari World, de prachtige kustweg die de eilanden Yas en 
Saadiyat met elkaar verbindt.
Bezoek aan het al zeer beroemde Louvre Abu Dhabi en ontdekking van de verschillende 
gepresenteerde tentoonstellingen.

Vrije lunch in het museum.

Vertrek langs de Corniche, met de Etihad-torens en de Sheikh Zayed-moskee bij zonsondergang.
Aan het eind van de dag keert u terug naar Dubai langs Raha Beach met de unieke oestervormige 
kantoren van Aldar Building.

Terugkeer naar hotel en diner in het Japanse restaurant Minato. Overnachting.

zondag 19 december 2021 
of 
dinsdag 29 maart 2022 

maandag 20 december 2021 
of 
woensdag 30 maart 2022 

Van vrijdag 17 december tot woensdag 22 december 2021 of van zondag 27 maart tot vrijdag 1 april



Dubaï et Abu Dhabi :à la découverte du plus grand musée d’architecture contemporaine

Dag 5 Dubaï

Na het ontbijt vertrek naar de kantoren van een grote bouwspeler in de Golfstaten en 
professionele presentatie.

Opties:

1: bezoek aan het Museum van de Toekomst!
2: klim naar de Ain Dubai (Dubai Eye), het hoogste wiel ter wereld!
Vervolg van het bezoek in de historische wijk van Dubai.

Arabisch / Emirati lunch in een traditioneel huis, Al Ahmadiya, typisch voor de traditionele 
architectuur van de huizen van de Golf, met hun windtorens: een unieke ervaring van het leven 
van de inwoners vóór de ontdekking van de olievelden.

's Middags een wandeling door het historische deel van de stad met de kruidensoeks en de 
goudsoek. Wandel door het hart van het historische winkelcentrum van Dubai en de haven 
waar de traditionele houten dhows aangemeerd liggen.

Terugkeer naar uw hotel en vrij diner.
Optie dinercruise op het kanaal van Dubai.

dinsdag 21 december 2021 
of 
donderdag 31 maart 2022 

Dag 6 Dubaï

Na het ontbijt, 

vertrek Brussel: transfer naar de luchthaven en vertrek naar Europa.

Vertrek Amsterdam: vrije tijd en transfer naar de luchthaven en vertrek naar Europa.
(vluchtschema op pagina 6)

woensdag 22 december 2021 
of 
vrijdag 1 april 2022 

Van vrijdag 17 december tot woensdag 22 december 2021 of van zondag 27 maart tot vrijdag 1 april



Dag 5 
Dinsdag 21 december 2021      Optie Cruise
Donderdag 31 maart 2022 zie p 11

Dag 7 
Donderdag 23 december 2021
Zaterdagi 2 april 2022 Optie Woestijn

zie p 12



In de vroege avond vertrekt u voor uw cruise. Geniet van de fonkelende lichtjes van Deira en een 

buffetdiner tijdens deze twee uur durende cruise. 

Stap aan boord van een traditionele Arabische dhow en vaar door het nieuwe Dubai Canal langs 

schitterende bezienswaardigheden zoals de nieuwe Dubai Library, het Dubai Design District, de 

wolkenkrabbers van Business Bay en de Burj Khalifa, het JW Marriott Marquis en de waterval die van 

de snelweg valt!

(Prijzen en voorwaarden op bladzijde 21)

Dag 5 
Dinsdag 21 december 2021 of     Optie Cruise
Donderdag 31 maart 2022 



Ontdek het hart van de Emiraten. 

Toeristen die de Verenigde Arabische Emiraten bezoeken, 
laten het binnenland vaak links liggen. Het is te ver en ze 
kennen het niet. Nochtans wemelt het er van de natuurpracht. 

Een ervaren gids pikt u op aan het hotel en neemt u mee voor 
een verrassende reis, buiten de gebaande paden, naar een 
gevarieerd natuurgebied en spectaculaire gezichten midden 
in de woestijn. 

In alle comfort en veiligheid geniet u van prachtige 
geologische pareltjes en uitgestrekte aanslibbingsvlakten. U 
doorkruist ook kronkelende bergwadi's. 

Een unieke gelegenheid om plekjes te verkennen die alleen 
de lokale bevolking weet zijn.

Uw gids zorgt voor de route en organisatie. U hoeft alleen 
maar te genieten van deze onvergetelijke dag.

(Prijzen en voorwaarden pagina 21)

NB: Omwille van de gezondheids-maatregelen sinds 31.12.2020 
is het aantal personen per voertuig beperkt tot 3.

De videopresentatie bekijken: klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=CclFdxWLgQk

Na het ontbijt,

vertrek Brussel en Amsterdam : transfer naar de luchthaven en vertrek naar Europa.

(vluchtschema op pagina 17)

DAG 7 OPTIE Woestijn
Donderdag 23 december 2021 of zaterdag 2 april 2022 : 
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VOORGESTELDE VLUCHTEN
(dienstregeling onder voorbehoud van bevestiging)

Heen Brussel Zaventem – Dubaï

Vrijdag 17 december 2021/27 maart 2022 - Vlucht Emirates 
Brussel Zaventem 14.55 u - Dubai 00.25 u

Terug Dubaï - Brussel Zaventem

Woensdag 22 december 2021/1 april 2022 - Vlucht Emirates
Dubai 08.30 u - Brussel Zaventem 12.50 u

Optie Woestijn
Donderdag 23 december 2021/2 april 2022 - Vlucht Emirates
Dubai 08.30 u - Brussel Zaventem 12.50 u

Heen Amsterdam – Dubaï

Vrijdag 17 december 2021/27 december 2021 - Vlucht Emirates 
Amsterdam 14.30 u - Dubai 00.10 u

Terug Dubaï - Amsterdam

Woensdag 22 december 2021/1 april 2022- Vlucht Emirates
Dubai 08.10 u - Amsterdam 12.40 u

Optie Woestijn

Donderdag 23 december 2021/2 april 2022- Vlucht Emirates
Dubai 08.10 u - Amsterdam 12.40 u

Dubai en Abu Dhabi: kennismaking met het grootste architectuurmuseum van vandaag

Van vrijdag 17 december tot woensdag 22 december 2021 
of 

van zondag 27 maart tot vrijdag 1 april



UW HOTEL

Radisson Blu Hotel Dubai Creek 5*

Perfect gelegen aan de oude Corniche van de Dubai Creek, op slechts 
5 minuten van de Dubai metro en op wandelafstand van de soeks, 
biedt dit hotel u een prachtig zicht op de Arabische Golf en de Burj 
Khalifa en daarnaast ook een grote selectie gereputeerde restaurants 
met keukens uit alle uithoeken van de wereld.   



Hoogtepunten  

Van uw reis

• Rechtstreekse vluchten naar de Emiraten, de beste maatschappij volgens Skytrax.

• COVID-19-verzekering inbegrepen.

• Het plezier van een reis met collega's, in kleine groepjes.

• Een eerste, maar uitgebreide kennismaking met de architectuur van Dubai en Abu Dhabi.

• Gegidst bezoek aan het kunstmatige eiland ‘Palm Jumeirah’ in Dubai, exclusief bezoek per boot.  

• Uitzicht op Dubai vanuit de Burj Khalifa.  

• Een dag kennismaking met de architectuur van Abu Dhabi, met bezoek aan het beroemde museum 
Louvre Abu Dhabi.  

• Een uniek bezoek aan Expo2020, Universal Expo met o.a. Belgische/Franse paviljoens.

• 5*-hotel langs de Creek, 5 min van historisch Dubai en de soeks.

• Tijdens uw verblijf een Nederlandstalige gids, gespecialiseerd in architectuur, die al meer dan 10 jaar in 
de Emiraten woont. Hij kan op al uw vragen antwoorden.  

• Lunch en diner (afhankelijk van het programma) inbegrepen in de restaurants, verzorgde keuken, 
atypische of uitzonderlijke inrichting.  

• Een bewijs van deelname (op aanvraag) aan een beroepsreis, zodat de reiskosten gedeeltelijk 
ingebracht kunnen worden.

• Kleine attenties, zoals gratis koel water in de bus … 

Dubai en Abu Dhabi: kennismaking met het grootste architectuurmuseum van vandaagVan vrijdag 17 december tot woensdag 22 december 2021



Prijzen en 

voorwaarden

Zoals bij alle reizen die lang op voorhand worden gepland, en rekening houdend met het gespecialiseerde karakter 
van deze reis kunnen de bezoeken en ontmoetingen hierboven vermeld gewijzigd worden.  

Prijs van het programma in tweepersoonskamer met vertrek uit Brussel Zaventem of Amsterdam: € 2.995 p.p

Toeslag eenpersoonskamer: € 485 p.p.

De prijs omvat:

✔ logement in tweepersoonskamer met ontbijt in Radisson Blu Hotel Dubai Creek 5* (of gelijkaardig).

✔ vluchten vertrek Brussel of Amsterdam/Dubai/terugreis naar Brussels of Amsterdam in Y-klasse

✔ bijstand bij aankomst en vertrek Dubai.

✔ begeleiding door een Nederlandstalige gids tijdens het verblijf.

✔ lokale transfer in luxueuze bus met airconditioning.  

✔ alle rondleidingen in het Nederlands.

✔ toegang tot sites of gebouwen vermeld in het programma.

✔ alle lunches en diners vermeld in het programma.

✔ alle lokale taksen.

✔ alle administratieve kosten.

Optie:

Cruise (pagina 12): diner (niet-alcoholische drank inbegrepen) en tocht met dhow op het kanaal van Dubai: € 98 p.p.

Journey to the Heart of the Emirates (pagina 13): inclusief auto + chauffeur + picknick+ drank + een extra overnachting: 

in tweepersoonskamer: € 325 p.p. 

Supplement eenpersoonskamer extra nacht: € 95.

Meer informatie?

Philippe Maters

contact@yatra.archi, +33(0)6 42 22 61 74 



Prijzen en 

voorwaarden

De prijs omvat niet:

• maaltijden en drank niet vermeld in het programma.
• de opties.
• fooi voor gidsen en chauffeurs.
• btw.
• visa (verkrijgbaar bij aankomst voor Shengen-onderdanen: +- US$ 90).
• eventuele verzekeringen die niet inbegrepen zijn bij de Emirates-vlucht.
• alle niet-vermelde uitgaven.
• alle bijkomende kosten die ontstaan door gebeurtenissen extern aan onze organisatie 

(luchtvaartstakingen, vertragingen door weersomstandigheden, aanslagen…)  

Prijzen en voorwaarden opgesteld op 21.09.2021, onder voorbehoud van beschikbaarheid, op basis
van minstens 15 betalende deelnemers die de hele reis samen reizen. Prijzen kunnen wijzigen in
functie van het aanbod van de luchtvaartmaatschappij en/of de vervoersmaatschappij en de
wisselkoersen, binnen de algemene voorwaarden voor deelname en verkoop (op aanvraag).

Meer informatie?

Philippe Maters

contact@yatra.archi, +33(0)6 42 22 61 74 



voorschot
annulering
verzekering

voorschot
Uw inschrijving zal worden bevestigd na ontvangst van een voorschot van 900€ p.p. per persoon per 
bankoverschrijving naar de BELFIUS-bank BE88 0688 9145 0841 van Mediaxel, Maria de Hongarijelaan 
64/6 te 1083 Brussel/Belgïe.
Na ontvangst van de aanbetaling zal u een factuur voor het resterende bedrag worden toegezonden. 
Dit saldo dient uiterlijk betaald op :
15 november 2021 voor het vertrek op 17 december 2021.
25 februari 2022 voor het vertrek op 27 maart 2022.

annuleringsvoorwaarden 
30 tot 16 dagen voor vertrek: 90% van het totaalbedrag te betalen.
15 dagen voor vertrek tot dag van vertrek: 100% van het totaalbedrag te betalen. 
Afwijking van de algemene verkoopvoorwaarden: indien geannuleerd wordt wegens 
gezondheidsredenen die een goed verloop van de reis belemmeren: 100% van het betaalde bedrag 
wordt teruggestort.

verzekering
Als u een verzkering wenst af te sluiten:
Verzekering Bagage/bijstand-repatriëring-medische kosten: € 110
Annulatieverzekering + bagage/bijstand + repatriëring + medische kosten: € 170

Meer informatie?

Philippe Maters

contact@yatra.archi, +33(0)6 42 22 61 74 



Technische organisatie: YATRA contact@yatra.archi

Voor het inschrijvingsformulier: klik hier:

https://yatra.archi/nl/2021dubai
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