U gaat binnenkort naar Dubai?
Onderstaand een aantal activiteiten en bezienswaardigheden die uw verblijf in
Dubai extra bijzonder zullen maken. Van september tot en met mei 8 maanden zon,
strand en heerlijk zeewater! En als dat nog niet genoeg is dan vindt u alle
soorten van entertainment in één stad. Dubai is niet alleen schoon en heel veilig
maar het is ook de wereld van luxe en bijzondere projecten. Voor jong en oud
the place to be! Veel plezier in Dubai
Uw AA properties team!
---------------------------------------------------------------De Dubai Mall het grootste winkelcentrum van de wereld

De Dubai Mall heeft meer dan 1200 winkels welke allemaal zijn gegroepeerd naar product. U zult hier werkelijk alles
vinden wat u zoekt van alle A merken tot de bekende souvenirs. Mochten uw kinderen geen zin hebben laat ze hun
eigen tour lopen langs het enorme zeeaquarium, schaatsbaan, speelgoedafdeling of naar Sega (zie onder).
Website
http://www.thedubaimall.com/en
---------------------------------------------------------------Sega Republic Dubai Mall
Probeer uw kinderen hier nog maar eens vandaan te krijgen. Sega Republic vindt u op de derde verdieping in de
Dubai Mall. Het is een enorm overdekt speelparadijs met de allernieuwste speelautomaten en attracties van
simulators tot achtbanen.
Website
http://www.thedubaimall.com/en/entertainment/entertainment-section/sega-republic-entertainment.html
---------------------------------------------------------------Winkelcentrum Mall of the Emirates

Een slag kleiner als de Dubai mall maar ook hier ontelbare winkels. Voor de kinderen is hier een ijsgrot, rodelbaan
en een enorme indoor skibaan. Ook hier is een speelpark voor de kinderen en vele restaurants waaronder enkele
gelegen langs de skibaan.
Website
http://www.malloftheemirates.com/
----------------------------------------------------------------
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Ook in waterparken onderscheidt Dubai zich! Gigantische glijbanen waar je in luchtbanden eerst omhoog wordt
geblazen om daarna aan de andere zijde weer hard naar beneden te glijden. Ook voor kleine kinderen en ouderen
zijn er waterbanen waarop je met dezelfde band door het hele park heen wordt genomen. U kunt naar het Wild Wadi
Water Park bij het Burj Al Arab, Aquaventure bij het Atlantis The Palm hotel op de Jumeirah Palm en Wonderland dat
bij de Al-Garhoud brug en het Grand Hyatt hotel ligt.
Wild Wadi: http://www.wildwadi.com/
Aquaventure: http://www.atlantisthepalm.com/aquaventure.aspx
Wonderland: http://www.wonderlanduae.com/
---------------------------------------------------------------Zwemmen met dolfijnen

Bij het Atlantis hotel kunt u duizenden vissen bekijken in de verborgen stad tot en met een heuse walvishaai in het
enorme zeeaquarium. Maar u kunt hier ook gaan zwemmen met dolfijnen in een prachtig dolfijnenpark. Let op;
reserveren is nodig.
Website
http://www.atlantisthepalm.com/marineandwaterpark/dolphinbay.aspx
---------------------------------------------------------------Jeepsafari of rijden met zandbuggies/Quads

Onvergetelijk zijn de zogenaamde desert safari’s die je hier in allerlei vormen kunt maken. U kunt dit doen op een
kameel, een buggy of beter in een comfortabele 4x4 jeeps. Een sterke maag is vereist want op sommige momenten
waant u zichzelf in een achtbaan. Probeer ook eens het zandskiën. U kunt uw safari uitbreiden met een overnachting
in een woestijnresort waar na de barbecue de shisha (waterpijp) kunt roken en het buikdansen kunt bewonderen.
De enorme zandduinen, soms wel tot 100 meter hoog, en de sunset zijn prachtig om te fotograferen.
Website Jeepsafari: http://www.arabian-adventures.com/
Website Quads: http://www.arabiahorizons.com/Quad-Bike-Safari/
---------------------------------------------------------------Ballonvaart over de woestijn

Een geweldige ervaring is een tocht met een heteluchtballon over Dubai en de woestijn. Deze ongeveer 5 uur
durende ervaring (vlucht + voorbereidingen) wordt dagelijks gehouden met vertrek rond zonsopkomst. In de
maanden juni t/m september zijn er geen tochten vanwege de te hoge temperatuur. Vanaf 5 jaar.
Website
http://www.ballooning.ae/
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High Tea in het Burj al Arab Hotel

Tijdens uw verblijf in Dubai moet u zeker het wereldberoemde Burj Al Arab hotel bezoeken. Een overdaad aan luxe,
glitter and glamour. Een reservering voor de High Tea is een mooie manier om het hotel in te komen dat anders
alleen voor hotelgasten toegankelijk is. Tussen 14:00 en 16:00 uur bent u dan van harte welkom in het sky
restaurant.
Website
http://www.burj-al-arab.com/
---------------------------------------------------------------Paarden en kamelen races

Erg populair onder de lokale inwoners zijn de paardenraces. Van de in totaal vier racebanen is Dubai Racing Club de
grootste en populairste. Deze racetrack ligt bij Nad Al Sheba. Wie wil gokken op paardenraces komt hier bedrogen
uit, want gokken in het algemeen is wettelijk verboden in Dubai. Kamelenraces worden op dezelfde baan gehouden
in de periode eind oktober tot begin april en dat alleen op donderdag en vrijdag. De ochtendwedstrijden beginnen
om 7:30 uur en de middagrace start om 14:30 uur. Een belevenis om zo'n kamelenrace bij te wonen.
Dubai Racing Club: http://www.dubairacingclub.com/
---------------------------------------------------------------Boottocht Dubai Marina

Er zijn diverse boottochten mogelijk nabij de Dubai Marina en Palm Jumeirah. Tijdens deze boottocht zult u met
eigen ogen de spectaculaire skyline van de Dubai Marina kunnen bewonderen. Meer dan honderd wolkenkrabbers
zullen aan u voorbijtrekken.
Website
http://xclusiveyachts.com/
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Rondvlucht met een watervliegtuig

U kunt opstappen vanaf de Creek of vanaf Palm Jebel Ali voor een vlucht met één van de 5 nieuwe watervliegtuigen.
Tijdens deze tocht vliegt u over de Palm Jebel Ali, Palm Jumeirah, The World (300 privé-eilanden), rondom de 818
meter hoge Burj Dubai en de diverse projecten langs de kust van Dubai. De tour duurt ongeveer 30 – 45 minuten.
Website
http://www.seawings.ae/
---------------------------------------------------------------Property tour inclusief een Palm Jumeirah en Dubai Marina.

Dubai staat bekend om zijn bijzondere vastgoed projecten. Prachtige villa’s en appartementen langs de stranden van
de enorme Palm eilanden, of langs de golfbanen of in de Dubai Marina. Investeren in uw eigen huis in Dubai is een
interessant alternatief voor de hotel. Nu is het moment om te investeren in Dubai. Belastingvrij en veilig! Laat u
eens rondleiden door deze projecten zodat u zichzelf kunt overtuigen van de kwaliteit en exclusiviteit. Éen van de
medewerkers van AA properties is graag bereid u rond te leiden langs de projecten en de maquettes in het Nakheel
sales centre.
Deze tour kunt u aanvragen via AA Properties Dubai
Mail voor meer info naar: info@aaproperties.com
--------------------------------------------------------------Duizend en één nacht in het Bab Al Shams i.c.m. de Desert Safari

Het Bab Al Shams is een uniek 5* hotelresort op ca 45 minuten rijden vanaf Dubai. U waant zich honderd jaar terug
in tijd. Vertrek om 16 uur vanaf Dubai en geniet van de Sunset en valkenshow op de rooftop van het hotel. Kinderen
kunnen, naast de valkenshow, diverse spelletjes doen in de kidsclub. Na Sunset volgt u de fakkels door de woestijn
naar het 300 meter verder gelegen zandkasteel voor een Arabian Night. Een super diner onder de sterren met
shows, paarden, kamelen en traditionele dans. Uniek voor jong en oud.
U kunt dit eventueel combineren met een woestijnsafari.
Website
http://www.arabian-adventures.com/
----------------------------------------------------------------
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Atlantis + Lunch Nasimi

Bezoek het vermaarde Atlantis hotel op de crescent van Palm Jumeirah. U kunt met de monorail over de Palm naar
het Atlantis hotel rijden. Het hotel, het enorme zee aquarium, de verborgen stad en het winkelcentrum zijn de
moeite waard om te bezoeken. Tijdens het bezoek adviseren wij u te lunchen in het Thaise Nasimi restaurant
gelegen op het strand van het Atlantis hotel.
Website
http://www.atlantisthepalm.com/
---------------------------------------------------------------Souk Madinat en een bezoek aan het Hotel Mina Salam en Al Qasr

Het Madinat bestaat twee hotels en een winkelcentrum, uniek is in de wereld. U zult uw ogen niet geloven over de
pracht en praal die u hier ziet. Maak een rondvaart door de 3.5 km lange grachten van het hotel en neem een lunch
of diner in één van de 50 restaurants die de hotels rijk zijn. Een aanrader is Pierchic, gelegen op de pier met uitzicht
op het hotel en het Burj al Arab. In het Khaymat al Bahar kunt u op vrijdag genieten van een internationaal buffet
vanaf ca. € 40,00 p.p. incl. koffie en thee.
Website
http://www.jumeirah.com/Hotels-and-Resorts/Destinations/Dubai/Madinat-Jumeirah/Al-Qasr-Hotel/Restaurants--Nightlife/Khaymat-AlBahar/
---------------------------------------------------------------Skieën en schaatsen in de Malls

Bent u toe aan een beetje verkoeling? Bezoek de enorme ski- of schaatsbaan, ijsgrotten of rodelbaan. U kunt dit
combineren met een diner aan de skibaan waar zelfs een rode piste is en een heuse après-skihut op de baan. Alles
wat u benodigd is voor ter plekke te huur.
Website Ski Dubai http://www.skidxb.com/English/default.aspx
Website Ice Rink http://www.dubaiicerink.com/
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Golf

Eén van de belangrijkste sporten in Dubai is golf. De stad heeft een groot aantal golfbanen die al jarenlang tot de
top van de golfbanen in de wereld behoren. De twee bekendste zijn zonder enige twijfel de Dubai Creek Golf & Yacht
Club en de Emirates Golf Club. Een groot jaarlijks golftoernooi dat voornamelijk op de laatstgenoemde baan
gehouden wordt is de Dubai Desert Classic.
Dubai Creek Golf & Yacht Club: http://www.dubaigolf.com/dcgyc/
Emirates Golf Club: http://www.dubaigolf.com/egc/
Dubai Desert Classic: http://www.dubaidesertclassic.com/
---------------------------------------------------------------Dubai Festival City

In Dubai Festival vindt u 600 winkels, meer dan 100 restaurants, koffiebarretjes, bistro’s en bioscopen. Hier wordt
elke januari het jaarlijkse Dubai Shopping festival gehouden. Deze grote jaarlijkse uitverkoop trekt in één maand tot
2 miljoen bezoekers vanuit vele landen. Ook in andere tijden van het jaar is dit het bezoeken waard en ook voor
kinderen zijn hier veel attracties.
Website
http://www.dubaifestivalcity.com/
---------------------------------------------------------------Dubai circuit en het Abu Dhabi Formule 1 Circuit

Het circuit in Dubai en het hagelnieuwe Yas Marina Circuit in Abu Dhabi kunt u dag events volgen en rijden in
spectaculaire auto’s. Ook worden er jaarlijks diverse races gehouden die u kunt bekijken. Het Yas Marina Circuit is
teven het mooiste formule 1 circuit ter wereld. Naast een rondleiding over het circuit en het hotel, kunt u de Gkrachten die een coureur heeft tijdens de race zelf ervaren in een speciale achtbaan. Een bezoek aan het Ferrari
themapark is ook een aanrader.
Website Yas Marina: http://www.yasmarinacircuit.com/
Website Ferrari Themapark: http://www.yasisland.ae/FerrariWorld_en_gb.html
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Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi

Abu Dhabi ligt op 120 km vanaf Dubai en is zeker een bezoek waard. U kunt dit doen met een georganiseerde
groepsreis, zelfstandig per taxi of uzelf af laten zetten met het watervliegtuig in de achtertuin van het Emirates
Palace één van de meest bijzondere hotels ter wereld. Verder kunt u daar de grootste moskee van de wereld
bezoeken of het stadcentrum van dit rijkste en belangrijkste emiraat van de Verendigde Arabische Emiraten. Een
lunch in het Emirates Palace is een aanrader.
Website Emirates Palace: http://www.emiratespalace.com/en/home/index.htm
Website SeaWings (watervliegtuig + lunch): http://www.seawings.ae/library/default.asp?Articlecode=ART00145
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