bijlage Excursiereis Dubai
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Van moderne wolkenkrabbers, kunstmatige eilanden en het spektakel van de Dubai fonteinen naar
historische wijken, magnifieke moskeeën en kruiden- en goudsoeks. Maak kennis met de grote contrasten
van Dubai en val letterlijk van de ene verbazing in de andere. Duik in de wereld van de oliesjeiks en
extreme rijkdom. Waan je Abu Dhabi in een Arabisch sprookje, de majestueuze moskee is werkelijk
oogverblindend mooi. Ook breng je een bezoek aan de door UNESCO uitgeroepen Arabische
cultuurhoofdstad Sharjah. Wat een pareltje. Een reis met de meest uitgebreide verkenning aan
overweldigend Dubai en haar omgeving.
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot
vullen (ca. € 5 per persoon per dag). Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te laten,
dit regelt de reisleider voor de hele groep. De fooi voor reisleider en chauffeur wordt overigens niet uit deze
fooienpot gehaald; als je tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi
geven. Namens hen hartelijk bedankt.
Entreegelden
Alle entreegelden behorende bij het reisprogramma zoals genoemd bij inclusief zijn bij de reissom inbegrepen.
Optionele excursie
Bij deze reis wordt de volgende optionele excursie aangeboden (vooraf bij te boeken!):
- Musandam Dhow Cruise over de Dubai Creek op dag 6. Inclusief transfers, visum voor Oman, vertrekbelasting,
lunch en frisdrank aan boord. Minimum deelname 2. Kosten € 129 of € 139 per persoon, afhankelijk van uw
vertrekdatum.
Genoemde excursies onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er andere
bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn. Alle
genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.
HANDIG OM MEE TE NEMEN
sport of wandelschoenen • zonnehoed of pet • hoofddoek/sjaal voor dames • goede antimuggen spray of
crème • middel tegen wagenziekte • zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor • wereldstekker •
fotokopie van uw paspoort.
KLEDING
In het algemeen wordt vanuit cultureel oogpunt gepaste kleding aangeraden: broeken in elk geval tot op of
over de knie en mouwen tot over de schouders voor zowel dames als heren. Voor bezoeken aan moskeeën is
het verplicht broeken/rokken tot over de enkel te dragen, evenals mouwen tot aan de pols. Dames moeten
bovendien een hoofddoek op die haar en hals bedekt. Controles bij de ingang zijn streng.
FOTOGRAFEREN
Het fotograferen van mensen, met name vrouwen, wordt in deze gebieden vrijwel niet geaccepteerd door de
bevolking. Wees hier voorzichtig mee. Daarnaast is het fotograferen van officiële gebouwen en
grensovergangen verboden. Tijdens de reis zal de reisleider je hierop wijzen.

MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit
zijn dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep
ook niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of
met een beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d.
stappen. Ben je minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige
excursies aan je voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt
voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je
jouw situatie toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap
is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken
qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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