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8 dagen / 7 nachten
volpension

Afreisdatum Binnenkajuit 
Bella

Binnenkajuit 
Fantastica

Buitenkajuit 
Fantastica

Balkonkajuit 
Fantastica

Suite
Fantastica

Suite
Aurea

07 maart 2021 € 1180 € 1220 € 1320 € 1570 € 1990 € 2290
Toeslag
Eénpersoonskajuit 
(steeds op aan-
vraag):

€ 375 € 430 € 510 € 720 € 990 € 1260

3e en 4e volw. in 
één kajuit € 1050 € 1080 € 1090 € 1110 € 1120 € 1530

Kind tem 17 jaar € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900
Drankenpakket per 
persoon (enkel per 
kajuit mogelijk)

€ 182 € 182 € 182 € 182 € 182 inbegrepen

Drankenpakket 
kind tem 17 jaar 
(geen alcoholische 
dranken)

€ 133 € 133 € 133 € 133 € 133 inbegrepen

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de centrale 

vertrekplaats en terug
• Vluchten heen en terug naar Dubai
• Transfer van luchthaven naar het schip en 

terug
• Cruise in volpension vanaf de 1e dag het 

avondmaal tem de 8e dag het ontbijt
• Haventaksen
• Begeleiding door een Nederlandstalige 

begeleider vanuit België

NIET INBEGREPEN
• Verplichte fooien aan boord: vanaf 12 jaar  

€ 10 pp/pd, kind van 2 tem 11 jaar € 5 pp/pd
• Uitstappen

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Reisdocumenten: internationaal paspoort 

dat ten minste nog 6 maanden na afloop 
van de cruise geldig is.

• Visum: bij aankomst kan eenvoudig een 
visum worden gekocht op de luchthaven 
of bij de grensovergangen. Een visum 
hoeft dus niet van te voren aangevraagd te 
worden bij de ambassade. Internationale 
paspoorten met stempels van Israël erin, 
worden afgeraden. Reizigers van niet-
Belgische nationaliteit dienen bevoegde 
instanties te contacteren

Dag 1 • België - Dubai
We worden thuis opgehaald en nemen onze vlucht naar Dubai waar  aankomen en overnachten in de  Msc Lirica

Dag 2 • Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)
We genieten van  Dubai, een verrassende wereldstad vol contrasten. “Shop till you drop” in de gigantische Dubai Mall, het grootste 
winkelcentrum ter wereld. Bent u niet z’n shopper? Bind dan de ski’s onder op de indoor skibaan of geniet van een gigantisch aquarium met 
tropische vissen.

Dag 3 • Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)
We meren in de ochtend in Abu Dhabi aan en krijgen de kans om een facultatief bezoek te brengen aan de hoofdstad van de Verenigde 
Arabische Emiraten. Tot de belangrijkste bezienswaardigheden behoren het extravagante Emirates Palace hotel en de nog spectaculairdere 
Sheikh Zayed Moskee. Bovendien liggen de bezienswaardigheden van Yas Island, locatie van het enorme Ferrari World themapark, iets 
verderop.

Dag 4 • Sir Bani Yas (Verenigde Arabische Emiraten)
Een betoverende stop tijdens deze cruise naar de Verenigde Arabische Emiraten en Oman is het eiland Sir Bani Yas. Het is een verbluffend 
mooi natuurlijk paradijs met privé-stranden langs de zuidwest kust van Abu Dhabi. De liefhebbers genieten van de faciliteiten op het strand 
of maken facultatief een uitstap naar een enorm natuurreservaat gewijd aan bedreigde diersoorten van zowel het Arabisch Schiereiland als 
Afrika.

Dag 5 • Op zee
We genieten van de faciliteiten aan boord.

Dag 6 • Muscat (Oman)
We meren aan in Muscat, een van de oudste steden van het Midden-Oosten. Van hieruit werd wierook naar Griekenland en Rome verscheept, 
al vanaf de 2e eeuw. Tegenwoordig is het nog steeds mogelijk om sporen te vinden van het glorieuze verleden in het oude centrum waar, tot 
het eind van de vorige eeuw, de poorten drie uur na zonsopgang werden gesloten. Muttrah, het historische centrum van handel en activiteit 
van de hoofdstad, is een van de meest intrigerende en goed bewaarde delen van het stadscentru

Dag 7 • Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)
Bezoek de top van de hoogste wolkenkrabber ter wereld. Bereik de top van de Burj Khalifa met een snelheid van 64,8 kilometer per uur. Vanaf 
hier hebben we een verbluffend uitzicht over Dubai en de woestijn. Wilt u zich liever onderdompelen in de authentieke Arabische wereld? 
Dan kunnen we cultuur opsnuiven op de Gold Souk of Spice Souk. De namen zeggen het eigenlijk al. Bij de Gold Souk vinden we voornamelijk 
gouden juwelen en bij de Spice Souk vinden we tientallen kraampjes met kruiden en specerijen. Maak tijdens uw vakantie in ieder geval een 
wandeling over deze markten. U zal zich in een van de sprookjes uit duizend-en-één-nacht wanen!

Dag 8 • Abu Dhabi - België
In de dag nemen we onze transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar België.
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CRUISE VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN MSC LIRICA

Verenigde Arabische Emiraten


