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E X C L U S I E F

CR1801 Groepscruise: Dubai, wolkenkrabbers en helder water
Reis met ons mee naar Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Muscat (oman) en Khor Fakkan. Geniet van het
beste van Dubai waaronder de forten uit de 13de eeuw, de soeks en kruidenmarkten, maar ook de moderne
wonderen zoals het Palmeiland Jumeirah, het Aquarium The Lost Chambers of een bezoek aan de Burj Khalifa.

Afreis op 26 januari 2019

8d/7n, volpension, vlucht (vertrek op 25 januari 2019) en autocarvervoer inbegrepen
Een cruise doorheen de Emiraten waarbij u vertrekt
in ongeziene luxe met Emirates vluchten. Breng een
bezoek aan de overweldigende aanleghavens en laat
je verrassen door allerlei uitzichten waarvan je nooit
had durven dromen. Een vertrek vanuit Dubai waar
je kennis kunt maken met hun gedurfde architectuur
of het prachtige palmeiland ‘Palm Jumeirah’ kunt
bewonderen. In Abu Dhabi kan je u laten verbazen door
het kolossale Emirates Palace, een zevensterrenhotel
met de typische Arabische stijl of door het Louvre Abu
Dhabi, een kunstmuseum dat tot de wereldmusea’s
wordt gerekend. Een verdere vaart doorheen het
rustgevende Sir Bani Yas waarbij je nadien kunt
genieten van het pittoreske dorpje in Muscat. Laat je
op het einde van deze reis nog eens verwonderen door
een prachtige uitstap langsheen de landschappen van
Khasab. Het is een groepsreis die je kennis over dit stukje
wereld zal bevorderen en dat je nooit zult vergeten. Uw
vertrouwde ITA reizen gaat samen met MSC Cruises en
hun schip ‘Splendida’ in zee voor een groepscruise met
vertrek uit Wetteren.

Ontdek Abu Dhabi

Burj Khalifa, 829,84 meter hoog!

Route van de cruise

Vervoer van en naar BRU Airport met luxe-autocar
Vluchten met Emirates in economy class
Transfers ter plaatse van en naar de haven
Volpension aan boord van de cruise
Havengelden

Facultatieve excursies op de bestemmingen
Verplichte servicekosten aan boord (€ 70 p.p.)
Optioneel drankenpakket ‘All-Inclusive’ (€ 182 p.p.)
Optionele annulatie- en bijstandsverzekering

Voor meer informatie of reservatie:
Tel: 09 369 00 24 of www.itareizen.be
www.itareizen.be
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Bella

Fantastica

Binnenkajuit

€ 1050

€ 1135

Buitenkajuit

€ 1200

€ 1275

Balkonkajuit

€ 1355

€ 1430

Dag-en meerdaagse reizen zonder zorgen

