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Met Jorn De Cock naar

OMAN & DE VERENIGDE
ARABISCHE EMIRATEN

IRAN

JORN DE COCK kent het MiddenOosten op zijn duimpje. Hij studeerde
geschiedenis van de oudheid in Leuven
en Keulen en reisde al in grote delen van
de wereld. Hij schreef 5 boeken, o.a. over
de Arabische Lente, en woonde 2 jaar in
Damascus. Sinds 2011 woont hij met zijn
gezin in Beiroet, waar hij werkt als MiddenOostencorrespondent voor De Standaard.

Perzische Golf

FUTURISTISCHE STEDEN EN ARABISCHE SFEER IN EEN BOEIEND SULTANAAT
★★ Oman met zijn prachtige forten en
groene wadi’s
★★ De ontdekking van eeuwenoude Arabische
cultuur
★★ Overnachting in de woestijn
★★ De emiraten Abu Dhabi en Dubai

Dubai

REISDATA

Golf van Oman

Abu Dhabi

DAG 2: Muscat O-M-A
Bezoek aan Muscat met o.a. de moskee van
sultan Qaboos, het Bayt Al Zubair met zijn boeiende collecties kledij en khanjars, de Muttrahsoek en het paleis van de sultan.
DAG 3: Muscat - Sur O-M-A
Langs de kust naar Sur met onderweg haltes
aan het oude stadje Quriyyat, de witte zandstranden van Fins Beach en Bamah Village met
zijn sinkhole, een onderwatergrot. ‘s Nachts
gaat u in Sur nog op zoek naar de groene zeeschildpadden die hier jaarlijks duizenden eieren komen leggen.
DAG 4: Sur - Wahiba Al Sharqiya-woestijn
O-M-A
Bezoek aan een werkplaats waar sinds eeuwen
de dhow, de traditionele houten boten, worden
vervaardigd. Langs de prachtig gelegen Wadi
Bani Khaled, met zijn dadelpalmen en diepe
kristalheldere kreken een pareltje van een
oase, naar de woestijn voor overnachting in
het Arabian Oryx Camp. In deze duinengordels
van 200 km lang en 150 km breed ervaart u het
woestijnleven van de bedoeïenen. Verblijf in
een bungalow in typisch Omaanse stijl met
eigen badkamer en airco. U geniet hier van
de prachtige zonsondergang en een duinenrit.
DAG 5: Wahiba Al Sharqiya-woestijn Nizwa O-M-A
Langs de forten van Bahla en het bijzonder
mooie Jabrin gaat het richting Nizwa, de oude
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Al Ain
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Muscat
VERENIGDE
A RA BI SCHE
EMI RATEN

OMAN
Jebel Shams
Al Hamrah
Bahla

SAOEDI-ARABIË

50 km

Nizwa

Al Sharqiya
woestijn

REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 2.995
toeslag 1-persoonskamer: € 495
min. 20, max. 30 deelnemers

Qurayyat
Wadi Bani
Khaled

INBEGREPEN

Sur

++ De toegangsgelden voor de ver-

Wahiba

melde bezoeken

++ Reisbegeleiding en deskundige
hoofdstad, bekend voor zijn zilverwerk en gekromde dolken.

DAG 6: Nizwa O-M-A
Bezoek aan de historische soek en het Nizwafort, het grootste op het Arabische schiereiland.
Langs Al Hamrah en slingerende bergweggetjes
klimt u naar Jebel Shams, de Grand Canyon van
Oman met spectaculaire panorama’s. Terug
naar Nizwa.
DAG 7: Nizwa - Al Ain O-M-A
U verlaat Oman en steekt de grens over naar
Al Ain, een eeuwenoud stadje en oase op de
karavaanroute tussen Oman en de Emiraten.
U ontdekt o.a. het typische irrigatienetwerk,
de traditionele kamelenmarkt en het Jahilifort.
DAG 8: Al Ain- Dubai O
U zakt af naar Dubai met zijn moderne winkelcentra zoals de Dubai Mall met een reuzenaquarium en zelfs een skipiste. U eindigt de dag en
avond aan de Burj Khalifa, het hoogste gebouw
ter wereld, waar de lift u in 1 minuut naar de
124ste verdieping brengt. Vrije tijd om te eten,
te winkelen en te genieten van de muzikale
show met dansende fonteinen.

toelichting door Jorn De Cock

DAG 9: Dubai - Abu Dhabi O-A
Bezoek aan de oude wijk Bastakia en het
Dubai Museum. Met een watertaxi naar de
kruidensoek aan de overkant van The Creek.
In de namiddag naar Abu Dhabi, het grootste
emiraat. Met de aanbouw van een nieuw Louvre
en Guggenheim op het eiland Saadiyat, wil het
uitgroeien tot de cultuurstad van het MiddenOosten. U rijdt langs de corniche en houdt halt
voor o.a. panoramische foto’s van de skyline en
het Emirates Palace. Uw rondreis eindigt met
een bezoek aan de mooi verlichte moskee van
Sheikh Zayed. Na het avondmaal in een lokaal
restaurant gaat u naar de luchthaven.

++ Lokale gidsen
++ Voorreisvergadering
++ Handig reisgidsje Merian Live over
Oman en de V.A.E.

++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in de uitstekende vierster-

renhotels Al Falaj Muscat, Golden
Tulip Nizwa, Hilton Al Ain en Ramada Jumeirah in Dubai, het Sur Plaza
Hotel***+ in Sur en het comfortabele Arabian Oryx Camp***+
++ De maaltijden zoals beschreven in het
programma, flesjes mineraalwater
tijdens de uitstappen inbegrepen
++ Vluchten Brussel-Abu Dhabi-Muscat
en Abu Dhabi-Brussel met Etihad
Airways, de luchthaventaksen
++ Transfers en vervoer ter plaatse
in comfortabele autocar en 4x4voertuigen (voor de woestijn en
de Grand Canyon, 4 personen per
voertuig)
++ Annulerings- bagage-,
bijstandsverzekering

DAG 10: Abu Dhabi - Brussel
Terugvlucht na middernacht en aankomst in
Brussel in de ochtend.

NIET INBEGREPEN

++ Toeristentaks, visum en grenstaks

Oman/V.A.E. totaal ongeveer € 30 p.p.
ter plaatse in lokale munt te betalen
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DAG 1: Brussel - Abu Dhabi - Muscat
Ochtendvlucht naar Abu Dhabi en verder naar
Muscat. Aankomst laat op de avond, transfer
naar het hotel.

→→ 12 november 2017
←← 21 november 2017

Davidsfonds Cultuurreizen is een
partner van CO2logic, die de CO2uitstoot van uw vlucht compenseert en
klimaatprojecten steunt.

