
ARABIAN 
DELIGHTS 

Aan de Perzische Golf beleef je je eigen sprookje van 
Duizend-en-één-nacht. De Verenigde Arabische Emira-
ten en Qatar weten precies hoe ze het de op luxe gestelde 
reiziger naar de zin kunnen maken. Een wervelende 
reis langs hypermoderne wolkenkrabbers, kleurrijke 
souks, over de top winkelcentra, intrigerende eilanden 
en de magische woestijn.

reizen
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Salam aleikum! Welcome in the 
Middle East. Een man in gilet 
komt aangesneld met in zijn ene 
hand kleine kopjes en een koffie-
pot met lange tuit, in zijn andere 
een schaal met gevulde dadels. 
Dit is de traditionele ontvangst: 
warm en gastvrij. Ze blijven net 
zo lang bijschenken tot je - door 

met je pols te draaien en je kopje 
te schudden - aangeeft dat je 
voldoende hebt gehad. Het is een 
van de vele Arabian delights die 
we tijdens onze door Talisman 
travel design georganiseerde 
rondreis mogen ervaren.

zo kun je de steden in Qatar en de 
Verenigde Arabische Emiraten 
(VAE) het beste betitelen. Een 
vierkante kilometer telt zo dertig 
hijskranen. De snelwegen in de 
VAE verdubbelen van twee naar 
vier banen en ook het aantal wol-
kenkrabbers groeit rap in aantal. 
Groter, hoger, duurder, indruk-
wekkender. 
 Je kunt het zo gek niet be-
denken of het wordt gebouwd in 
deze kleine staten op het Ara-
bisch schiereiland. Het hoogste 
gebouw ter wereld? Een depen-
dance van het Louvre? Opgespo-

Under construction
‘De dromen van een kat zijn 
met muizen gevuld’ luidt een 
bekend Arabisch gezegde. Als 
we de locals even als de katten 
zien, dan moeten die muizen wel 
gebouwen zijn. In dit deel van 
het Midden-Oosten bouwen ze er 
lustig op los. Under construction, 

Boven Nog even en 
het businessdistrict 
van Doha telt 
driehonderd 
wolkenkrabbers.

Links Oude 
parelvissersboten 
en nieuwe 
architectuur 
gezien vanaf Dhow 
Harbour.

tijdverschil - dus geen jetlag! - 
betreed je een compleet andere 
wereld. 

Manhattan aan de Golf
Qatar wordt wel het best bewaar-
de geheim van de Perzische Golf 
genoemd. Het kleine landje op 
een schiereiland verenigt vele 
uitersten. Door de rijkdom aan 
natuurlijke bronnen (olie, gas) 
hebben de Qatari het hoogste 
bruto nationaal inkomen per 
hoofd van de bevolking ter we-
reld. Bijna iedereen woont in, of 
rond, de hoofdstad, Doha. Vanaf 
de Corniche (boulevard) zie je de 
skyline van het businessdistrict. 
Op het water dobberen oude 
vissersboten: traditie en ver-
nieuwing gaan hand in hand. In 
het zakencentrum vind je alleen 
bedrijven en hotels, woonhuizen 
zijn er niet. 
 In 1998 telde dit deel van 
de stad slechts vier gebouwen, 
nu staan er meer dan honderd 
wolkenkrabbers. Het doel: 
driehonderd torens; dit wordt het 
Manhattan aan de Golf. Buiten 
het centrum zie je de bouw van 
voetbalstadions voor het WK 

Boven Qatari in 
traditionele kandura 
met op de achter-
grond de skyline van 
Doha.

ten eilanden met tienduizenden 
woningen? Een indoor skibaan 
bij veertig graden? Hier draaien 
ze hun hand er niet voor om. In 
razend tempo volgen de megalo-
mane bouwprojecten elkaar op. 
Dit maakt het een walhalla voor 
architectuurliefhebbers.  
 Door al die imposante ge-
bouwen zou je bijna vergeten 
dat deze landen nog veel meer te 
bieden hebben. Na een bezoek 
aan een wereldstad kun je tot rust 
komen op een van de eilanden of 
in de woestijn. Na zesenhalf uur 
vliegen en met maar twee uur 



boottochtje in een Venetiaanse 
gondel. Een surrealistisch beeld. 
In het gebouwtje van het Banana 
Island Resort bij Dhow Harbour 
ben je meteen de drukte van 
down town Doha vergeten. Na 
een boottochtje van vijfentwintig 
minuten tref je een tropische 
baai, een golfbaan en restaurants.  

Sneeuwwitte megamoskee
Van Doha naar Abu Dhabi in de 
Verenigde Arabische Emiraten 
(VAE) is het slechts drie kwartier 
vliegen. Het Eastern Mangro-
ves blijkt al snel een ontspan-
nen uitvalsbasis om de stad te 
ontdekken. De ligging aan een 
groot, door Unesco beschermd, 
mangrovebos zorgt voor een 
prachtig uitzicht en volop zuur-
stof. Met een kajak peddel je door 
de kreken om aan te leggen bij 
onbetreden strandjes. Het grillige 
patroon van de waterwegen vind 
je terug in de tapijten en glazen 
wanden in de hotelkamers. In 
restaurant Paychaylen proef je 
al het lekkers dat de Thaise koks 
klaarmaken. Ook een aanrader: 
een bezoek aan de hammam. Met 
grote toewijding geeft de Spame-
dewerkster een traditionele Turk-
se behandeling. Nog dagenlang is 
je huid superzacht. 
 Dat mooie velletje zit bij een 
bezoek aan de Grote Moskee 
goed ingepakt. Voor vrouwen is 
de dresscode: lange mouwen, pij-
pen tot de enkels, hooggesloten 
en een hoofddoek die je haar be-
dekt. Ook mannen dragen lange 
broeken. Bij grote warmte krijg 

Linksboven Pool by 
night in het Desert 
Islands Resort.

Rechtsboven Op 
zoek naar jachtlui-
paarden en giraffen 
tijdens een wildlife 
drive.

Onder Antilopen 
op weg naar het 
ontbijt.

je een paraplu aangereikt. Het 
immense sneeuwwitte gebouw 
is een kroon op het levenswerk 
van sjeik Zayed. Hij was emir 
van Abu Dhabi en tot zijn dood 
in 2004 eerste president van de 
VAE. Even wat indrukwekkende 
feitjes over de moskee: die telt 
tweeëntachtig koepels, waarvan 
de grootste drieëndertig meter 
overspant; het handgeknoopte 
tapijt is 5.600 vierkante meter en 
de kroonluchter van Swarovski 
kristallen is met vijftien meter 
hoogte de grootste ter wereld. 
 Luxe van een andere orde 
vind je in Ferrari World, waar 
steevast de laatste race van het 
Formule 1-seizoen wordt gereden. 
Grote en kleine jongens uit alle 
naties vereeuwigen zichzelf met 
de racewagens. In Heritage Vil-

lage geen pracht en praal, maar 
een klein openluchtmuseum met 
een huis van palmbladeren en 
werkplaatsen van weleer. Daar 
zie je de Emirati van vandaag 
toch niet wonen. Hoe moeten de 
mannen, steevast gekleed in een 
smetteloos witte kandura, hun 
outfit schoon houden? In de malls 
struikel je soms over een wie-
rookbrander, daar laten ze hun 
gewaad opnieuw parfumeren. IJ-
delheid is hen niet vreemd. Onze 
gids vertelt dat ze drie keer per 
dag een schone kandura aantrek-
ken en elke week in de beautysa-
lon hun grijze haren laten verven. 

Giraffes op een eiland
‘Have you seen the boys?’ Gids 
Rafi houdt even stil naast de jeep 
van zijn collega. We rijden door 

voetbal in 2022 en de prachtige 
gestapelde parelschelpen bij het 
National Museum in wording. 
Architect Jean Nouvel brengt 
hiermee een ode aan de historie 
van de Golf, waar ze tot de vondst 
van olie en gas hun geld verdien-
den met parelvissen. The Pearl 
heet dan ook het nieuwe eiland in 
de West Bay lagune. Het is de eni-
ge plek waar buitenlanders een 
huis kunnen kopen. Hier vind je 
ruim opgezette appartementge-
bouwen en negen privé-eilanden. 
Ook hier is nog niet alles voltooid; 
in bezoekerscentrum de Oyster 
laten maquettes en videobeelden 
het nieuwe stadsdeel zien.  

Gesluierde vrouw 
Het Museum of Islamic Art toont 
de kunst van drie Islamitische 
continenten. De Chinese archi-
tect I. M. Pei - van de piramide 
bij het Louvre - tekende voor het 
iconische ontwerp. Het pand aan 
het water heeft de vorm van een 
gesluierde vrouw, in de top zie 
je haar ogen achter een burka. 
In donkere zalen staan prachtig 

uitgelichte gebruiksvoorwerpen: 
van keramiek tot zonnewijzers. 
In de levendige Souq Waqif zie 
je de Qatari in hun vrije tijd. De 
onlangs gerestaureerde bazaar 
is opvallend schoon en geordend. 
Aan het einde van de middag 
kun je hier ronddwalen langs de 
winkeltjes, net als de locals een 
shishapijp roken of eten in gezel-
lige restaurants. 

Een geliefd uitje voor de lokale 
bevolking is een bezoek aan de 
kamelenrace. Op het parcours 
zo’n dertig kilometer buiten het 
centrum wagen ze graag een 
gokje op de snelle dieren. De 
Villaggio Mall is een plek waar 
expats en toeristen shoppen bij 
grote ketens en koffie drinken bij 
Starbucks. Traditioneel geklede 
Arabische families maken een 

Boven Vanaf het 
Museum of Islamic 
Art kijken twee ogen 
je van achter een 
burka aan.  

Linksonder Aan 
de thee in het muse-
umrestaurant.

Rechtsonder Calei-
doscopisch plafond 
van het museum.
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een afgesloten deel van het eiland 
Sir Bani Yas met het grootste 
wildlife park van het  Arabische 
schiereiland. The boys - twee man-
nelijke jachtluipaarden - houden 
de gemoederen bezig, ze houden 
zich schuil tussen de struiken. 
Een van de vrouwtjes, Ewa, 
hebben we wel al gezien. Eerder 
op deze vroege ochtend hielden 
we ademloos stil bij honderden 
gazellen en oryxen (spiesbokken) 
en zagen we giraffen op bijna aan-
raakafstand. Is dit Afrika of zijn 
we nog steeds in de Oriënt? 
 Het eiland, vernoemd naar 
de gelijknamige stammen die er 
tot het begin van de 20ste eeuw 

Boven De ligging, 
de omvang, de luxe: 
alles aan Qasr Al 
Sarab imponeert.

Links Privé diner-
ruimte in restaurant 
Suhail.

Onder In een 
karavaan over de 
zandduinen.

Links Begeleider 
Nazir Ahmad met 
één van de saluki-
honden.

woonden, was lange tijd eigen-
dom van sjeik Zayed. Hij liet 2,7 
miljoen bomen planten en bracht 
er zevenentwintig verschillende 
diersoorten samen. Het Desert 
Islands Resort is gehuisvest op 
de plek waar de sjeik vroeger 
zijn safarigasten ontving. Aan 
een mooie baai ligt het intieme 
hotel met 64 kamers, een heerlijk 
zwembad, een Arabisch en een 
sea food-restaurant. Een shuttle-
busje vervoert de gasten van en 
naar de twee andere Anantara-ac-
commodaties op het eiland. Daar 
proef je van de Zuid-Afrikaanse 
of Italiaanse keuken. Met een 
eigen duikschool en dolfijnen 

voor de kust is er ook op zee veel 
te genieten.  
 
Empty Quarter
Een reis door de VAE is niet 
compleet zonder bezoek aan de 
woestijn. Het mooiste deel ligt ver 
van de steden, een beetje wegge-
stopt in de Liwa oase. De Empty 
Quarter wordt het wel genoemd 
en het is onderdeel van de groot-
ste ononderbroken woestijn ter 
wereld. De aanloop is er één uit 
een sprookje van Duizend-en-
één-nacht. Nadat je de snelweg 
verlaat, leidt een kilometerslang 
pad door het warmoranje land-
schap. En dan zie je Qasr Al 
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Sarab, door de puntige kantelen 
eerder een sprookjeskasteel dan 
een hotel. De ligging, de omvang, 
de luxe, alles imponeert. In de 
lobby word je blik direct gevan-
gen door het rijke interieur met 
oude gebruiksvoorwerpen van 
de bedoeïenen. Maar bovenal is 
er dat magnifieke uitzicht en die 
hoge zandduinen zullen gedu-
rende je verblijf je blik blijven 
trekken. 
 Als we aan het einde van de 
middag op de rug van een ka-
meel door de uitgestrekte leegte 
worden gereden, lijkt het wel of 
we in een fata morgana zijn be-
land. Een bucket list destination, 
noemde een Amerikaans blad dit 
hotel, waar het laatste jaar maar 
liefst drie grote Bollywoodfilms 
werden opgenomen. De mooiste 
manier om de zonsopgang te 
beleven is tijdens een valken- en 
salukishow. In een verkleurend 
landschap laten de snelle roofvo-
gels en windhonden hun kunsten 
zien. Nooit geweten dat zand 
zoveel verschillende tinten kon 
hebben. Wie eenmaal een valk 
op zijn aas - een bos veren aan 
een touw - zag duiken, weet hoe 
gevaarlijk deze vogels zijn. Later 
aan het zwembad kijk je toch met 
andere ogen naar die vogeltjes. 
De sunshine butlers vertroetelen 



de badgasten met drankjes, een 
verfrissende gezichtsspray en een 
schone zonnebril. Als dat geen 
topluxe is. Stel je voor: een tafel in 
de woestijn voor twee, brandende 
fakkels, een zwoele bries die met 
je haren speelt terwijl je proeft 
van de gerechten van de Bedoeïen 
barbecue. Niet verwonderlijk dat 
op deze plek aanzoeken worden 
gedaan en huwelijksreizen wor-
den gevierd. Hier komen Ooster-
se sprookjes uit. 
 Na een week aan de Perzische 
Golf is het beeld van Qatar en de 
VAE ongetwijfeld anders dan bij 

Linksboven De 
stijlvolle hammam 
van het Eastern 
Mangroves in Abu 
Dhabi.

Rechtsboven Kroon 
op het werk van 
sjeik Zayed: de 
Grote Moskee in Abu 
Dhabi.

Onder In de vele 
soeks is het heerlijk 
shoppen.

vertrek. De landen zijn gastvrij, 
indrukwekkend, veilig, rijk, 
schoon en een tikje mysterieus, 
net als de Emerati zelf. En dat is 
toch precies wat je zoekt tijdens 
een avontuurlijke vakantie?
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Abu Dhabi is een fascinerend emiraat. Niet alleen geniet u hier van 
een stukje oude cultuur en kunt u naar hartenlust winkelen, maar 
u kunt ook de woestijn verkennen of relaxen aan het strand. Wij 
combineerden deze karakteristieken tot een veelzijdige reis waarin 
u zowel de stad als de woestijn en Abu Dhabi’s mooiste stranden 
leert kennen.

Abu Dhabi  
Desert & Beach

Uw reis start groots, in het fenomenale Anantara Qasr Al Sarab. 
Gelegen in de grootste woestijn ter wereld, lijkt het alsof hier een 
zandkasteel voor volwassenen is gebouwd. Een prachtig kunst-
werk, waar u niet alleen geniet van een uiterst persoonlijke service 
en vele culinaire hoogstandjes, maar ook van een scala aan activi-
teiten; van kameelrijden tot quadbiken en fietsen. En na alle activi-
teit is het heerlijk bijkomen in de spa van het hotel.
 Na drie nachten tussen de zandduinen keert u terug naar de 
stad. U slaapt echter niet middenin de drukte van Abu Dhabi, maar 
op perfecte afstand daarvan: namelijk aan de jachthaven en tussen 
de mangroves. Dit is de perfecte uitvalbasis voor een winkelexpe-
ditie in Abu Dhabi, een rondje golfbaan of genieten van pure ont-
spanning in de spa en hammam van het hotel. U verblijft hier twee 
nachten, en reist dan door naar de kust.
 Aan de kust verblijft u drie nachten in het Park Hyatt hotel op 
Saadiyat Island, een prachtige plek met hagelwitte zandstranden. 
Met maar liefst vijf restaurants hoeft het hier aan culinaire inspiratie 
niet te ontbreken. Het is hier puur genieten van de zon en de zee. In 
de verte spot u met geluk dolfijnen en in de zomermaanden komen 
de leatherback schildpadden aan land om hun eieren te leggen. 
Een bijzonder stukje Abu Dhabi!

10 dagen / 8 nachten
Vanaf € 2.195 p.p. in het tussenseizoen
Inclusief vluchten, transfers en overnachtingen

Voor meer informatie en/of boeken: www.talisman.nl

lezersaanbieding




