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Kombiner eventyrlige Dubai med badeferie på krydderiøen,
Zanzibar.
3 dages fortryllende ophold i Orientens enestående og
fascinerende 1001 nats verden, som er så tæt på vores og
alligevel så langt fra! Her mødes vestlig dekadence med
oldgamle traditioner og skikke. Fortsæt med 8 dages
afslappende og eksotisk badeferie på krydderiøen Zanzibar med
det lune, lækre turkisfarvede vand.
Alt dette til Danmarks absolut skarpeste pris! Optimale rammer
for en rejse med masser af kultur og afslapning.

Dubais extravagance og surrealistiske kosmopol

Badeferie på skønne Zanzibar

Opdag gamle Stone Town på Zanzibar. Optaget på
UNESCOs verdensarvsliste som et fint eksempel på
en swahilisk handelsby på den afrikanske østkyst



Dagsprogram
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salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Dag 1: Afrejse fra
København til Dubai
Afrejse fra København om eftermiddagen med kurs
direkte til Dubai med forventet ankomst omkring midnat.
Der er arrangeret privat transfer til hotellet, når I lander i
Dubai.

I har nu 3 nætter her i Dubai med masser af tid til at
opleve Mellemøstens kontrastfulde verden.

Dag 2 - 3: Dubai
Dagene er til på egen hånd at udforske Dubai lidt mere.
Måske en tur ud til det hypermoderne Jumeirah område
med de mange luksushoteller, restauranter, barer og
butikker. Her er også en glimrende strand. Eller måske
lidt shopping i de ultra-moderne og luksuriøse shopping

malls! En tur omkring den gamle souk og havn kan også
anbefales! En fantastisk by hvor tradition og hyper
modernitet går hånd i hånd, og hvor store BMW'er og
Bentley'er er et hyppigere syn end kameler!

Dubai er på alle måder ekstremernes by med verdens
eneste 7-stjernede hotel, verdens højeste bygning, Burj
Khalifa, der med sine 828m er verdens højeste
menneskeskabte bygning, og med verdens eneste
shopping Mall med indendørs skibane - jo, man kan kun
imponeres over stedets foretagsomhed og udvikling.

Eller hvad med et besøg på det verdensberømte hotel
Burj Al Arab som er blevet Dubais kendetegn med sit
meget karakteristiske design. Et ultraluksuriøst hotel,
som er så populært at se og opleve at man skal bestille tid
og betale en rund sum penge for at komme derind og
opleve hotellet indefra. Bestiller man en plads i en af
hotellets barer eller restauranter kan man omgå det. Men
at se det ikoniske hotel udefra, både om dagen og om
aftenen, hvor der er et imponerende farvespil på hotellet,
er i sig selv en oplevelse.



Nyd de lækre strande på Zanzibar
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Trods det vilde byggeri og de flotte biler og bygninger
overalt, er tempoet på mange måder adstadigt og
afslappet, hvilket opleves bedst i den gamle bydel med de
forskellige markeder. Her går livet lidt som i 'gamle' dage.

Der er også mulighed for oplevelser udenfor Dubai. Hvad
med en Jeep-safaritur ude i de enorme sanddyner
udenfor byen efterfulgt af en beduinaften? Eller et
romantisk Dinner cruise på en Dhow-båd? Mulighederne
er mange. En af dagene kunne bruges til et besøg i den
måske endnu mere imponerende by, Abu Dhabi. Byen
ligger 150 km fra Dubai. Der er god vej så det vil tage en
1 1/2t tid.

Abu Dhabi er hovedstaden i emiratet af samme navn, det
største emirat i de Forenede Arabiske Emirater. Selv om
byen måske virker meget strømlinet, er der masser af
oplevelser i de smalle gyder. Abu Dhabi ligger ud til den
Persiske Golf, og ligner en højmoderne oase midt i
ørkenlandet. Det er næsten umuligt at forestille sig, at
for bare 50 år siden var de fleste indbyggere
kameldrivere.

Abu Dhabi er en moderne storby med høje huse,
indkøbscentre og hvad der ellers hører til. Det er det helt
rigtige sted, hvis du drømmer om at købe det nyeste
elektroniske udstyr til en god pris. Sheik Zayed Street er
fyldt med computerforretninger, så langt øjet rækker.
Abu Dhabi er idag ligeledes kendt for sin orientering mod
miljørigtigt, CO2 neutralt/venligt byggeri og arkitektur,
hvilket kan ses mange steder i byen. Absolut et
anbefalelsesværdigt besøg.

Overnatning: Marina View Hotel Apartments i Studio
Deluxe Room (eller tilsvarende) m. morgenmad.

Dag 4 - 10: Badeferie på
Zanzibar
Der er afgang fra Dubais lufthavn sidst på formiddagen,
og I flyver nu direkte til den tropiske ø, Zanzibar hvor I er
fremme om eftermiddagen. Der er arrangeret privat
transfer til jeres hotel fra lufthavnen på Zanzibar.

I skal nu nyde 8 dage her på denne skønne ø, hvor I skal
på hotellet Ocean Paradise Resort, som ligger på
nordøstkysten. Ocean Paradise resort er et ægte lille
"paradis" direkte ud til det turkisblå, varme Indiske
Ocean. Hotellet byder på en storslået udsigt over havet,
og er omgivet af kokospalmer, smukke velplejede plæner,
de fine chalets og Zanzibars efter sigende største pool
med et vandfald.

Zanzibar - Krydderiøen. Alene navnet fremkalder
associationer om noget eksotisk, og det er ikke uden
grund. Ikke blot er her hvide sandstrande, kokospalmer
og flotte koralrev, men stedet emmer også af historie,
hvor sultanpaladser, persiske bade, gamle forter, byer
med snævre arabiske gyder og traditionelle "dhows" i de
gamle havne gør 1001 nats eventyr levende.

I århundreder var stedet centrum for handlen på kysten.



Dubai
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Araberne havde i tusind år drevet handel her, og for over
500 år siden kom så europæerne, anført af portugiserne,
til områderne og med dem slavehandel, nye søveje og
markeder i Østen og Europa.

Man fik plantager, hvor træ og ikke mindst krydderier,
sammen med slavehandlen, blev så stor en økonomisk
faktor, at selveste Sultanen af Oman flyttede hertil i
1800 tallet. Den overvejende muslimske swahahilikultur,
opstod som blandingen af bl.a. arabisk og afrikansk
kultur, og dominerer stadig Østafrikas kyster.

Zanzibar, der i dag er i union med Tanzania, er beliggende
ca. 40 km fra fastlandet og består af de to hovedøer
Unguja (Zanzibar ø) og den noget mindre Pemba.

Zanzibar svarer arealmæssigt til 2/3 af Fyn. Omkring
halvdelen af Zanzibars 700.000 indbyggere bor i
Zanzibar by, hvis gamle bydel hedder Stone Town.

Zanzibar er ikke overrendt af turister, men antallet er
stigende. Zanzibar er en fortrinlig kombination med
safari på fastlandet.

Stone Town

Stone Town er Zanzibars hjerte og er en skønsom
blanding af kulørt kaos, afrikansk foretagsomhed og
noget udefinerligt eksotisk. Stone Town/Zanzibar er bl.a.
kendt for sine udskårne døre, som der er omkring 560 af.
Den ældste fra 1694. Når man byggede et hus på
Zanzibar, var døren som regel det første, man rejste, og

jo rigere man var, jo større og mere kunstfærdigt blev
døren udskåret.

Her er snævre gyder, sanselige basarer og huse med døre
og altaner, hvis overdådige træskærerier vidner om øens
storhedstid. Det er altid en god idé at lære sig et par
fraser på swahili, for folk hilser løs, og det er god skik at
hilse tilbage.

En anden ting, man ikke kan undgå at bemærke, er
baraza'en - en lav sten bænk, bygget langs med
husmuren, og som zanzibarierne bruger flittigt til f.eks. at
få sig en snak med naboen på. De fleste huse, man ser i
dag, blev bygget i det 19. århundrede, hvor Zanzibar var
et af de vigtigeste handelscentre ved det Indiske Ocean

Livingstone's Hus blev brugt af både missionærerne og
de opdagelsesrejsende, som udgangspunkt for deres
rejser over på det afrikanske kontinent. Livingstone
boede der, inden han rejste ind til fastlandet på sin sidste
rejse.

Snorkeling

En badeferie ved Det Indiske Ocean appellerer i høj grad
til at dase og slappe af ved de pragtfulde strande. Har
man lyst til at være aktiv, arrangerer hotellerne masser
af aktiviteter, landbaserede som vandbaserede. I sagens
natur er der overvægt af vandbaserede aktiviteter, som
spænder vidt. De smukke koralrev og de mange
farvestrålende fisk i havet tiltrækker mange, og
snorkeling og scuba-diving er de foretrukne aktiviteter.
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Men en sejltur med en af de lokale både, Dhow, er nu
heller ikke en dårlig idé, om det bare er som station for
lidt snorkeling, for at spotte delfiner eller havskildpadder
eller måske et romantisk sunset cruise.

Spice Island

Zanzibar kaldes også Spice Island - krydderiøen, da man
her dyrker og handler med et væld af eksotiske
krydderier og eksotiske frugter. Mange af disse kender vi
fra vores egen hverdag, bl.a. kanel, kaffe, peber, kokos,
sukkerrør, tamarind, vanille, kardemomme, nelliker og
muskat. Overalt på øen møder man plantager, store som
små, der dyrker krydderier og frugt, og det er en oplagt
mulighed at tage sig tid til et besøg på en af disse
velduftende plantager.

Er man ikke lige til det, er der masser af andre
muligheder. Her skal blot nævnes para sailing,
dybhavsfiskeri, beachvolley, windsurfing, kano-sejlads,
tennis og meget, meget mere. Så en ting er sikkert - man
behøver ikke kede sig!

Læs mere om Zanzibar her.

Overnatning: Ocean Paradise Resort i Superior Garden
Room m. halvpension

Dag 11: Hjemrejse fra
Zanzibar til København |
Skift i Dubai
I forlader Zanzibar med flyet om aftenen mod Dubai.
Efter et skift i Dubai flyver I næste morgen videre fra
Dubai mod København.

Dag 12: Fly fra Dubai til
København
Afgang fra Dubai om morgenen mod København med
forventet ankomst omkring frokosttid.

/afrika/tanzania/zanzibar
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa


Priser og afgange
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Rejseperiode 24. Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
23.298,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
19.998,00 DKK

Rejseperiode April - 23. juni  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
17.198,00 DKK

Rejseperiode September - 10. december  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
19.498,00 DKK

Rejseperiode Jul og nytår  - Fra-priser i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
Kontakt os

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 31.200



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Privat transfer fra Dubai lufthavn til hotellet i Dubai
t/r

3nætter i Studio Deluxe på Marina View Hotel
Apartments eller tilsvarende i Dubai inkl.
morgenmad

Privat transfer fra Zanzibar lufthavn til hotellet på
Zanzibar t/r

7nætter på Ocean Paradise Resort på Zanzibar i
Superior Garden room inkl. halvpension

Afgift til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Lokal skat i Dubai på ca. kr. 45,- pr. person

Lokal hotelskat på Zanzibar, ca. kr. 45,- pr. person

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Visum til Tanzania Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/afrika/eksotisk-drommerejse-til-dubai-zanzibar-7105?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/eksotisk-drommerejse-til-dubai-zanzibar-7105%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

