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Reisverslag Dubai en Abu Dhabi 
 

 

Dag 1:  
Om 10u15 stonden we vertrekkensklaar naar Zaventem om onze vlucht met de luchtvaartmaatschappij “ Emirates” 
te halen naar Dubai. Aan boord was het luxe, drank en eten waren inbegrepen, iedereen had zijn eigen TV scherm 
en kon kijken naar 1 van de vele films die hier aangeboden werden, bovendien waren er ook camera’s die vooraan 
en onderaan het vliegtuig gemonteerd zaten en wij dus alles goed konden volgen. 
We kwamen aan in Dubai om middernacht en waren pas rond 1u30 in het hotel.   
Nu vlug slapen want morgen gaan we op verkenning. 

 

Dag 2:  
Na een korte nacht en een lekker ontbijt vertrokken we om 10 u naar het oude Dubai.  
Aldaar wat rondgewandeld en enkele huisjes bezocht die zijn ingericht als shops. Daarna met een abra (watertaxi) 
de Creek overgestoken (de Creek is een zeearm die door de jaren heen uitgebreid werd van 3 naar 28 km). Daar 
eerst een kruidensouks bezocht, vervolgens een goudsouks (waar de grootste gouden ring ter wereld ligt, 58 kg 
goud en 5,5 kg edelstenen) om te eindigen bij een lederwinkel met modeshow.  Lunch aan de Creek met uitzicht 
op de Skyline van Dubai.  
Na de lunch naar het winkelcentrum Mall of the Emirates met als trekpleister een indoor skipiste! Terug naar hotel, 
verfrissen en vertrek naar de jachthaven Marina Bay, een kunstmatig aangelegde jachthaven, waar we hebben 
gedineerd op het bovendek van een boot al varend tussen de honderden verlichte wolkenkrabbers. Indrukwekkend 
zicht. 
 

Dag 3:  
Vandaag hebben we afspraak om 9u30 voor het bezoek aan het bekende Palmeiland en een bezoek aan Atlantis 

hotel (een klein gedeelte is toegankelijk voor het publiek). Vervolgens 
teruggereden naar de Jumeirah souks waar we een mooi zicht hadden op het 
bekende 7 sterrenhotel Burj Al Arab. Toevallig was er op de plaats waar we 
waren een samenkomst van hoge pieten, waaronder de kroonprins van Dubai, 
en natuurlijk veel chique auto's.  
Vervolgens stop aan de hautaine JBR walk en daarna lunch in hotel Mariott op 
het 52ste verdiep waar we een mooi zicht hadden op het Palmeneiland. Terug 
naar het hotel waar we werden opgehaald door moderne Jeeps voor een safari 
in de woestijn. Een uurtje rijden tot aan de place to be, lucht uit de banden 

laten en dan de woestijn in. Heel spectaculair en spannend. Precies of we zaten in Parijs-Dakar! Stop in de 
woestijn om de zonsondergang te kunnen bewonderen waarna we zijn verder gereden tot een kamp waar ons een 
BBQ en optredens werden voorgeschoteld.  

 

Dag 4 :  
Om 9u vertrokken naar de Dubai mall, met zijn 1200 winkels het grootste winkelcentrum van Dubai.  
Je vindt daar alle bekende merken, er is een grote aquarium met haaien, 
roggen, enz.., een ijspiste, dierentuin, afdeling alleen toegankelijk voor 
kinderen,...er zijn zelfs indoor taxi's! Vanuit de Dubai mall bereik je de ingang 
van de Burj Khalifa. Met zijn 828 m het hoogste gebouw ter wereld (men is wel 
reeds bezig een nieuwe toren aan het bouwen die ongeveer 928 m hoog zal 
zijn, maar in Saoedi - Arabië is men een toren van meer dan 1 km hoog aan het 
bouwen). Na 45 min aanschuiven konden we de lift nemen naar het 124 en/of 
125ste verdieping op een hoogte van 452m. In exact 1 minuut stonden we 
boven. Van daaruit had je een formidabel zicht op heel Dubai. Jammer dat het 
glas de foto's enigszins van kwaliteit deed inboeten. 
Terug beneden, lunch (Libanees) in een restaurant van de Dubai mall. Vervolgens bezoek aan een goudwinkel, 
Hard Rock café en paleis van de Sheikh (enkel buitenkant). Daarna naar hotel, aperitieven en gaan dineren in het 
Armani hotel dat gelegen is op de 1ste verdieping van de Burj Khalifa met mooi uitzicht op dansende fonteinen.  
Vandaag heel warm (33 ºC) en volop zon. 

 
 
 
 
 
 

Dag 5:  



Valentijnsdag en ook ons hotel is helemaal versierd ter gelegenheid van deze dag. In Dubai kennen ze dus ook 
Valentijn! Vandaag om 8u vertrokken naar Abu Dhabi, het grootste emiraat van 
de verenigde Arabische emiraten. Gezien Abu Dhabi de hoofdstad is hebben zij 
het voorrecht van het presidentschap. Democratie bestaat niet in de VAE. Eerste 
stop in Abu Dhabi is de Zayed moskee, enorm groot (capaciteit van 40000 
personen), met de grootste luchter (10m diameter - 15m hoog) en tapijt ter 
wereld. Er was een strenge controle op kledij om de moskee te mogen betreden, 
zeker de vrouwen zullen het geweten hebben. Vervolgens zetten we onze weg 
verder tot aan de Ethiad Towers (komen in beeld tijdens de film Fast and the 
furious 7), waar we tot het 74ste verdiep zijn geweest.  

We hadden uitzicht op de eilanden zoals o.a. Abu Dhabi, het 
paleis van de Sheikh en het schitterende hotel Emirat Palace. 
Jammer dat de wind en het zand spelbrekers waren om een 
optimaal zicht te hebben. Terug beneden van een heerlijke 
lunch genoten in het Ethiad gebouw. In de namiddag een 

bezoek aan het Louvre, een museum dat 
gebouwd is op een eiland, kostprijs 1,5 
miljard dollar (evenveel als de Burj Khalifa). 
Speciaal aan het Louvre is een 
dakconstructie die uit verschillende lagen 
staal bestaat. Het dak weegt daardoor 
evenveel als de Eiffeltoren. Na dit bezoek 
terugrit naar ons hotel om ons klaar te maken voor het 'valentijnsdiner' dit keer op het terras van 
een hotel rechtover de Burj Khalifa en het was de moeite (Palace hotel). Heerlijk gegeten, kreeft, 
kingcrab, lamsvlees, enz... teveel om op te noemen! Tijdens de maaltijd kregen we nog prachtige 
lichtshows op de Burj Khalifa te zien. 

 
Dag 6:  
Dus ook de laatste van onze rondreis : Om 9u vertrokken naar Sharjah, het emiraat gelegen ten noorden van 
Dubai.  

Sharjah is heel wat kleiner en vooral conservatiever dan Dubai en Abu Dhabi. Er is onder 
andere een totaal alcoholverbod. Verder staan er ook veel grote gebouwen, zijn er vooral 
heel veel moskees en heb je mooi aangelegde parken. Eerste halte is een fotostop aan één 

van de vele moskees, vervolgens stop in het oude Sharjah, de Souk Al Arsah, een 

gebouw met enkele knusse winkeltjes. Volgende stop een bezoek aan de vis- en 
groentenmarkt/veiling waar alle soorten vis, groenten en fruit te 
vinden zijn. Vooral dadels in alle soorten en grootte werden goed 
gesmaakt! Daarna verder naar de blauwe souks, 2 mooie 
moderne gebouwen waar verschillende winkels zijn gehuisvest. 
Na dit bezoek tijd om te lunchen in een visrestaurant en ook deze 
keer was het opnieuw dik in orde met o.a. kreeft en gamba's. Na 
de lunch terugrit naar ons hotel met onderweg een fotostop aan 

The Frame (hoogte van 154m en een uitzicht op Dubai), enkele medereizigers hebben de 
frame bezocht op eigen kracht. De anderen zijn met de bus teruggekeerd naar het hotel. 
S ’avonds diner in het befaamde 7 sterrenhotel Burj Al Arab  (kostprijs bouw van dit hotel 
1 miljard dollar)! Het hotel is 321m hoog, heeft een 200 tal kamers (suites) van 160 
vierkante meter elk, verblijf per nacht min 2000€, in de zomer 1000€. Eén en al luxe!! 
Morgen vliegen we terug naar België, naar het normale leven. Het mooie weer (de hele week zon met 30°C en 
meer) zullen we wel missen. 
 

 
 
 
 

Met dank aan Franky Lybaert voor het verslag. 
 


