
40 ARCHEOLOGISCHE SITES
Geen betere plaats dan Dubai om een cruise 
naar het Midden-Oosten aan te vatten. De 
lokale cocktail van ultramoderne architec-
tuur en Arabische tradities is enorm boei-
end. Denk maar aan de indrukwekkende 
Jumeirah-moskee, de smalle steegjes van 
het oude Dubai en de iconische wolken-
krabbers.

Van hieruit brengt het cruiseschip Sirena, 
met maximaal 684 gasten aan boord, je naar 
Sir Bani Yas. Naar de meer dan 40 archeo-
logische sites, vlak voor de kust van Abu 
Dhabi. Eerder benieuwd naar de fauna en 
flora van de Arabische wereld? Meer dan de 
helft van het eiland is voorbehouden voor 
de meer dan 10.000 wilde dieren van het 
Arabian Wildlife Park, waaronder giraffen, 
hyena’s, cheetah’s, gazellen en de Arabische 
oryx.

WOESTIJNSAFARI IN ABU DHABI
De rĳkste stad van de wereld? Abu Dhabi, 
met zĳn weelderige hotels, musea, jacht-
haven en architecturale pronkstukken. Rĳ 
door de duinen op een opwindende woes-
tĳnsafari of neem een duik in de onderwa-
terwereld.

Ook Doha is zeker de moeite waard. Aan 
boord van een dhow – een traditioneel Ara-
bisch zeilschip – heb je dicht langs de kust 
een magnifiek zicht op de Qatarese hoofd-
stad. Het Museum of Islamic Arts brengt 
je de nodige dosis cultuur met de grootste 
collectie islamitische artefacten ter wereld.

indelĳk. Vanaf het najaar van 2020 kan je het Midden-Oosten dankzĳ Oceania 
Cruises ook ontdekken met een kleinschaliger cruiseschip. Voorheen was dat 
enkel mogelĳk met megaschepen. We pikten er alvast deze roundtrip Dubai 

voor je uit. Met Sir Bani Yas, Doha, Bahrein en Khasab pakt Oceania Cruises uit met 
nieuwe aanleghavens.

  De intieme en luxueuze vloot (684 of 1.250 gasten) 

van Oceania Cruises bevaart de 7 wereldzeeën. 

Topgastronomie en culinaire hoogstandjes staan 

centraal. Voor levensgenieters en globetro(ers. 

Vele extra’s zijn standaard inbegrepen, zoals 

wifi, softdrinks en etentjes in een van de 

specialiteitenrestaurants. Vraag naar hun aanbod 

bij ons, uw reisagent.

E

BAHREIN EN FUJAIRAH
De geschiedenis van Bahrein brengt ons te-
rug naar 2300 voor Christus, met oude stad 
Dilmun als belangrĳke handelspost tussen 
Mesopotamië en India. Op de archeologi-
sche site van het fort van Bahrein, Unesco 
Werelderfgoed, maak je een verre reis naar 
het verleden.

Emiraat Fujairah aan de Golf van Oman is 
de uitgelezen locatie voor diepzeevissen en 
snorkelen. Aan wal ontdek je het Fujairah 
Fort en het Hadjargebergte.

DHOW-CRUISE IN OMAN
In Muscat, de hoofdstad van Oman, bewon-
der je het kleurrĳke paleis van Al Alam en 
de forten van Jelali en Merani, en snuif je 
de sfeer op langs de bruisende soeks. Het 
mooiste zicht op de schilderachtige kust van 
Batinah heb je dan weer langs de Corniche- 
boulevard. Geniet van de oases, vissers-
dorpjes en het middeleeuwse Nakhal Fort.

In het noordelĳke puntje van schiereiland 
Musandam, weg van de platgetreden paden, 
vind je het stadje Khasab. Kies voor een 
dhow-cruise langs de Straat van Hormuz 
of ga bultrugdolfijnen spotten langs de baai.

Oman

– 12 –

Oceania  Cruises

Ontdek de mythische 
Arabische wereld

CRUISE MIDDEN-OOSTEN

Vertrekdata Roundtrip 
Dubai

Benieuwd naar deze 10-daagse cruise 
naar het Midden-Oosten met Oceania 
Cruises? Stap aan boord van de Sirena 
op 11 dec 2020 of 28 feb 2021. Een luxe 
balkonhut kan al vanaf 2.759 euro 
(cruise only). Vraag ons gerust naar 
de mogelĳkheden.
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Cruiseschip 
Sirena in 

nieuw kleedje
Doorkruis het Midden-Oosten met Oceania Cruises, 
aan boord van de Sirena. Het van kop tot teen 
gerenoveerde schip werd in mei 2019 opnieuw te water 
gelaten. Openbare ruimtes en trappenhallen ondergin-
gen een prachtige metamorfose, 342 kajuiten en suites 
werden compleet vernieuwd.

SIRENA EXOTIC COLLECTION
Naast de renovatie van de Sirena, onthult Oceania 
Cruises een compleet nieuwe selectie van ongewone 
vaarroutes en excursies.

Onder de noemer ‘Sirena Exotic Collection’ verken je 
de exotische bestemmingen Egypte, Israël, Turkĳ e, het 
Arabisch Schiereiland, India, Myanmar en Indonesië. 
De rederĳ  neemt je vanaf de herfst van 2020 mee naar 
innemende steden waaronder Jerusalem, Istanbul, 
Dubai, Mumbai, Bangkok en zelfs Rangoon. Vraag ons 
vrĳ blĳ vend naar meer informatie.

Dubai


