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presenteert
EDUCATIONAL TOUR
DUBAI & ABU DHABI 2015!

Na de successen van vijf studiereizen naar de ‘achter-
kant van de attractie business’ in de VS organiseert 
Van Assendelft & Partners in maart 2015 een heel 
bijzondere studiereis naar ‘de achterkant van de 
recreatie’ in Dubai en Abu Dhabi.

Het unieke van deze intensieve Educational Tour is dat niet alleen de allernieuwste 
ontwikkelingen in deze toeristisch wel heel snel groeiende landen wordt bezocht. 
Tevens krijgt u een ‘blik achter de schermen’ bij enkele van de gerealiseerde multi-
leisure projecten zoals Ferrari World en Yas Waterworld en hoort u presentaties door 
de bedrijven die daarachter zitten!
Deelnemers doen daardoor veel inside information op van de toonaangevende 
ontwikkelingen in het Midden Oosten en kunnen kennis maken met de mensen die 
deze ontwikkelingen mogelijk maken. Bovendien ontstaat –zo leert de ervaring van een 
Educational Tour- tijdens de reis een waardevol nieuw netwerk!
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Voor wie is deze Educational Tour naar Dubai en 
Abu Dhabi bedoeld?
Deze studiereis is bedoeld voor ondernemers en 
topmanagers uit de recreatie, horeca en leisuresector. 
Maar ook voor projectontwikkelaars, banken, toeris-
tische opleidingen en hotelscholen.

Deze Educational Tour wordt –weer- een ‘once in a 
lifetime’ belevenis, waarbij inspiratie, kennis opdoen en 
netwerkontmoetingen met toonaangevende insiders 
uit de Verenigde Arabische Emiraten centraal staan. 
Het programma staat onder leiding van Reinoud van 
Assendelft de Coningh, specialist op het gebied van de 
Attractiesector, Leisure en cultuur.

Uw vlucht als unieke ‘experience’
Naast de zeer bijzondere onderwerpen die tijdens de 
studiereis aan de orde komen, wordt ook uw vlucht een 
zeer bijzondere belevenis. We kiezen namelijk voor een 
vlucht met de A380 van Emirates. De A380 is het grootste 
en meest moderne passagiersvliegtuig ter wereld. De 
economyclass is al bijzonder bij Emirates, maar als u in 
de gelegenheid bent businessclass te vliegen (meerprijs 
slechts € 1.460 voor tweemaal zeven uur in het vliegtuig) 
beleeft u echt het beste dat op dit moment mogelijk is! 

Een ervaring die u uw hele leven bij zal blijven en een 
absolute aanrader! De terugreis wordt gevlogen in een 
Boeing 777, ook van Emirates.

Aanmelding en kosten
Aanmelding voor deze studiereis geschiedt door 
invulling van het deelnemersformulier dat u wordt 
gemaild nadat u uw interesse kenbaar maakt via :
studiereis@vanassendelftpartners.nl

De prijs voor deze vijfdaagse reis van zondag 15 maart 
tot en met donderdag 19 maart 2015 is afhankelijk van 
het aantal deelnemers en wordt tevens bepaald door 
uw keuze om economy class, dan wel businessclass te 
vliegen.

 Bij aantal deelnemers  Prijs in economy class

 6    € 3.885,--
 9    € 3.535,--
 12    € 3.365,--
 15    € 3.275,--

Voor deze reis bevelen wij van harte aan om gebruik te 
maken van de Emirates Businessclass. Deze Business-
class is qua beleving en service ongeëvenaard in de 
luchtvaart wereld. De toeslag voor Businessclass is € 
1.460,-- ten opzichte van economy class. (verrekening 
op basis van definitieve aantal deelnemers)

Bij tweepersoonskamerbezetting geldt een korting van 
€ 400,-- voor de tweede persoon.

De inschrijving voor de studiereis naar Dubai en Abu 
Dhabi is beperkt tot maximaal 15 personen, dus boek 
snel! Inschrijving staat open tot 15 januari 2015. 
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In de reissom is begrepen
•  Non stop retourvlucht met Emirates Amsterdam-

Dubai-Amsterdam; (heen –zo mogelijk- in Airbus 
A380, terug in Boeing 777). Economy- of business-
class naar keuze;

•  2 overnachtingen Dubai en 2 overnachtingen Abu 
Dhabi in luxueus 5***** hotel op basis 1 persoonsbe-
zetting;

•  Ontbijt in het hotel;
•  3 diners in Dubai/Abu Dhabi. (ivm intensieve 

programma lunch telkens op locatie voor eigen 
rekening);

•  City Tour Dubai met Engelstalige gids en rondleiding 
naar aangegeven projecten;

•  Bezoek aan Burj Kalifa (hoogste toren ter wereld)
•  Bezoek aan Abu Dhabi met presentatie door 

toonaangevend projectontwikkelaar (wrsch. Meraas 
Company);

•  Bezoek aan Ferrari World en Yas Waterpark met 
presentatie;

•  Bezoek Mall of the Emirates;
•  Airport transfers;
•  Deskundige reisleiding.

In de reissom is niet begrepen
•  Individueel vervoer buiten het reisprogramma zoals 

gepubliceerd
•  Persoonlijke uitgaven
•  Maaltijden buiten het gepubliceerde reisprogramma. 

Lunch tijdens dagprogramma voor eigen rekening
•  Annulerings- en reisverzekering (door de deelnemers 

zelf af te sluiten!)
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PROgRAmmA
vAN DAg TOT DAg

Zondag 15 maart
Wij ontmoeten elkaar op Schiphol bij de incheck balie 
rond 12.30 uur en vliegen die middag om 14.40 uur met 
Emirates naar Dubai, waar wij met een tijdsverschil van + 
drie uur rond 0.15 uur ’s nachts aankomen. Transfer naar 
het hotel.

Maandag 16 maart
Ontbijt in het hotel. Vanmorgen maken we een rondtour 
met gids door Dubai en zullen tal van nieuwe bezien-
swaardigheden bezoeken. 
De Burj Kalifa, met 828 meter sinds 2007 het hoogste 
gebouw ter wereld!
We bezoeken de Marina en de groep eilandjes die samen 
The Palm vormen.  Op Afhankelijk van de beschikbare 
tijd en mogelijkheden het Burj Al Arab Hotel zijn, het 
–zelfverklaarde- zeven sterren hotel in Dubai met de 
meest onwaarschijnlijke rijkdom die het uitstraalt.
’s Middags bezoek aan de haven van Dubai, Dubai Creek 
’s Avonds diner en bezoek aan de beroemde fonteinen-
show van Burj Kalifa.
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Dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart
Al vroeg weer opstaan omdat we een busreis van 
ongeveer twee uur maken naar Abu Dhabi, de grootste 
van de zeven landen van de Unie van Arabische 
Emiraten. Abu Dhabi is veruit het grootst, heeft ook het 
meeste olie, is het rijkst en heeft in de afgelopen jaren 
een enorme omwenteling meegemaakt. In 1975 bestond 
75 % van ’s lands economie nog uit de olie business en 
slechts 21 % uit dienstverlening, waaronder toerisme. 
In 2005 was dat al bijna omgedraaid. De olie inkomsten 

beslaan nog ongeveer 30% van de 
economie en de dienstensector 
is enorm gestegen! In Abu Dhabi 
zien we een aantal van de enorm 
imposante projecten in ontwikke-
lingen.  We brengen een bezoek aan 
het Emirates Palace hotel, een van 
de allermooiste hotels ter wereld. 
Maar ook aan  Manarat Al Saadiyat. 
Saadiyat Island is een kunstmatig 
eiland waar een aantal geweldige 
musea worden gebouwd, zoals de 
adembenemende architectuur 
van  een prachtige dependance 
van het Louvre en een heus nieuw 

Guggenheim Museum.  Manarat Al Saadiyat is het 
bezoekerscentrum waar alles over deze musea, die in de 
komende jaren geopend zullen worden, te zien is. Ook 
een bezoek aan het attractiepark Ferrari World  met – 
hoe kan het ook anders- de snelste achtbaan ter wereld! 
Dan het waterpark Yas Waterworld, waar onze collega 
Roel van den Berk  ons zal ontvangen, zo mogelijk met 
een kijkje achter de schermen. Diner en overnachting in 
Abu Dhabi. We worden op woensdag ontvangen door 
Claus Frimand, Vice-President Entertainment Devel-
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opment bij de grootste projectontwikkelaar, Meraas 
Holding. In de loop van de middag rijden we per bus 
terug naar Dubai, waar de avond ongetwijfeld prachtige 
nieuwe verrassingen voor de groep zal openbaren. 
Overnachting in weer een ander– maar zéker zo indruk-
wekkend- hotel in Dubai

Donderdag 19 maart
‘s Morgens kijken we nog rond in Dubai en zullen zeker de  
Mall of the Emirates bezoeken, de beroemde mall waarin 
zich ook de Ski Dubai bevindt. 
In ieder geval tijd om wat te shoppen en daarna op tijd 
naar het vliegveld, waar om 16.50 de terugreis per Boeing 
777 naar Nederland begint. Om ongeveer 21.30 Neder-
landse tijd staat u weer op Nederlandse bodem.
Vijf dagen weg geweest en een ongelooflijke schat aan 
beleving en herinnering in een wereld die u nog heel lang 
bij zal blijven rijker!

 Het weer in Dubai in maart
 Gem. max. temp.  28 graden celsius
 Gem. min. Temp.  17 graden celsius
 Gem. Neerslag in mrt  21 mm op gem. 3 dagen p/mnd
 Temp. Zeewater  24 graden celsius
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Voor alle in deze brochure

aangegeven tijden en

programma onderdelen geldt:

wijziging voorbehouden.

Boekingen en informatie

Van Assendelft & Partners
Postbus 38196
6503 AD Nijmnegen

tel 0481 353 888
mobiel 06 539 129 88
www.vanassendelftpartners.nl
studiereis@vanAssendelftpartners.nl


