DROOMVAKANTIE
IN DUBAI

GROOTSTE HOTELAANBOD DROOMBESTEMMING DUBAI EXPERTS AAN HET WOORD
Marktleider in Dubai

Highlights & bezienswaardigheden Beste tips voor jouw vakantie
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BEZIENSWAARDIGHEDEN

MAGISCH DUBAI

VAKANTIE MET EEN WOW-GEVOEL

Droom je van een vakantie die aan al jouw wensen en eisen voldoet? Verlang je naar een vakantie waar je zowel kunt relaxen als
het ontdekken van nieuwe dingen? Reis dan met ons mee naar Dubai, de stad van superlatieven. FTI maakt jouw dromen waar –
zorgeloos en flexibel!
Dubai combineert modern vakantieplezier met traditionele cultuur. Hier kun je futuristische gebouwen en het avontuur van de
woestijn verwachten. Wandel door oosterse en zeer moderne markten. Breng de dag door op de beeldschone zandstranden en duik
in het bruisende nachtleven van de glinsterende metropool. Geniet tussendoor in de talrijke wellnesstempels en gastronomische
restaurants.
Een romantisch uitje voor twee, een geslaagde familievakantie vol zwemplezier of een ontdekkingsreis voor avonturiers, Dubai heeft
voor ieder wat wils.
Als marktleider met het grootste hotelaanbod vind je bij FTI het hotel wat voldoet
aan al jouw wensen. Of het nu gaat om een budgetvriendelijk hotel, een luxe
5-sterrenhotel of een hotel waar kinderdromen uitkomen - jouw droomvakantie
naar Dubai boek je bij FTI.
Laat je inspireren voor jouw vakantie in Dubai en kijk uit naar een onvergetelijke tijd
in deze unieke stad.

Genoemde prijzen en informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Actuele prijzen en informatie
kunnen worden opgevraagd bij het reisbureau. Algemene reis- en betalingsvoorwaarden zijn van
toepassing op al onze reizen.

BEZIENSWAARDIGHEDEN

WAT MAG JE NIET MISSEN IN DUBAI?
MUSEUM
OF THE FUTURE
Het Museum of the Future is precies zoals het klinkt: een museum om innovatie
en techniek te tonen als instrumenten om een meer vindingrijke, technologisch
gedreven toekomst te ontwikkelen. Het museum is echter geen typisch
museum, het geeft een blik op de toekomst. Ga op een reis waarin je de
toekomst van de mensheid kunt visualiseren, verspreid over 7 verdiepingen.
Reis naar de toekomst vol onbekende mogelijkheden en laat je meeslepen
door de overweldigende ontwikkelingen!

LA
PERLE BY DRAGONE SHOW
De La Perle show is een unieke aquatische en acrobatische live show op een
podium waar een groep van ervaren acrobaten de meest adembenemende
stunts uitvoeren afgewisseld met bijzondere licht-, beeld- en geluidshows. Het
unieke aan de show van La Perle is dat de show niet op een normaal podium
plaatsvindt, maar op een podium welke voorzien is van een zwembad. Ook
uniek is dat je als toeschouwer bijna tussen de acrobaten zit dankzij de 270
graden tribune welke rondom het podium is gebouwd - een absolute must-see!

LA
MER BEACH
La Mer is een van de populairste trekpleisters van Dubai op het gebied
van strand en boulevard. Dit komt vooral dankzij de ligging direct aan zee,
de aanwezigheid van een groot en ruim strand met tal van voorzieningen en de
diverse gezellige eetgelegenheden en trendy winkels. Kinderen kunnen zich
hier goed vermaken en ook veel locals genieten hier van een stranddag. Vooral
in de avonduren is het erg gezellig, met een prachtige zonsondergang als
hoogtepunt. Tip: kies je voor hotel gelegen in de stad maar wil je toch
ook genieten van het strand, dan kun je hier ideaal een dagje vertoeven.

AIN DUBAI

De Ain Dubai is met zijn 250 meter hoogte officieel het grootste reuzenrad van
de wereld. Het rad heeft in totaal 48 gondels die iets meer dan een half uur
onderweg zijn om een rondje te maken. In totaal kunnen er 1400 mensen
tegelijkertijd in de Ain Dubai genieten van een prachtig uitzicht over Dubai.
Door het unieke ontwerp van het opstapplatform wordt de rondgang niet
onderbroken, als er nieuwe gasten instappen blijft het rad gewoon draaien.
De gondels zijn zo groot als een ware huiskamer!

THE VIEW AT THE PALM

Misschien wel de meest verrassende bezienswaardigheid: The View at The
Palm. Een uitkijkpunt midden op Palm Island, met 360-graden uitzicht over The
Palm. The View is geopend in april 2021 en voorafgaand aan het uitkijkpunt
word je meegenomen in een interactieve presentatie over het ontstaan van
The Palm Jumeirah. Eenmaal aan de top, kun je je vergapen aan een geweldig
uitzicht op het gigantische Atlantis The Palm Hotel. Je kunt rondom lopen en
zien hoe bijzonder The Palm van bovenaf is. Door de doorzichtige omheining
kun je vanaf elk punt prachtige foto’s maken!
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DUBAI BIJ FTI
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RUBRIK
DUBAI
BIJ FTI

JOUW VAKANTIE NAAR
DUBAI BOEK JE BIJ FTI
FTI is een Nederlandse allround touroperator met ruim 35 jaar ervaring. Onze droomvakanties
gaan naar meer dan 120 bestemmingen wereldwijd - keuze genoeg dus! Van familievakanties tot
rondreizen en van een stedentrip tot een heerlijke all-inclusive zonvakantie. Bij FTI vind je jouw
fijnste vakantie, altijd voor de beste prijs. Boek je bij FTI, dan profiteer je van veel voordelen welke
we graag even op een rijtje zetten.
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BAGAGE INCLUSIEF BIJ PAKKETREIZEN
Bagage is bij een vakantie met
vlucht altijd inbegrepen én je
betaalt geen reserveringskosten.
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MEER DAN 35 JAAR ERVARING
FTI is een Nederlandse allround
touroperator met ruim 35 jaar
ervaring.
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HOGE VROEGBOEKKORTINGEN EN
KINDERKORTINGEN
Jouw vakantie vroeg boeken
loont! Je profiteer zowel van
hoge vroegboek- als
kinderkorting.
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MEER DAN 120 BESTEMMINGEN
WERELDWIJD
Met meer dan 120 bestemmingen
wereldwijd verspreid over alle
continenten vind jij zeker weten
jouw droomvakantie bij FTI.
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3E GROOTSTE VAN EUROPA
Jarenlange ervaring en een groot
hotelaanbod maken FTI tot 3e
grootste touroperator van Europa.
Zo kun je veilig en vertrouwd bij ons
boeken.
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AGENTSCHAP TER PLAATSE
Het agentschap Meeting Point staat
ter plaatse klaar voor alle vragen en
geeft graag de beste tips. Ook helpen
zij graag bij het boeken van
excursies.
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JOUW REISEXPERT MET KENNIS
Het Nederlandssprekende
Service Center staat klaar om
alle vragen telefonisch of per
mail te beantwoorden.
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AANTREKKELIJKE PRIJZEN
Bij FTI boek je vakanties voor de
beste prijs-kwaliteitverhouding,
waar dan ook ter wereld.

EXPERTTIPS
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EXPERTTIPS
VOLGENS ONZE INSIDERS

Met de prachtige stranden, het bruisende stadsleven en de indrukwekkende bebouwing is Dubai bij uitstek
een perfecte bestemming voor zowel een actieve als een rustige vakantie. Het hotelaanbod is erg
divers, de hotels zijn van hoge kwaliteit en bieden uitstekende service aan.

GROOT, GROTER, GROOTST

Dubai staat bekend om de vele hoge gebouwen en de bijzondere wolkenkrabbers
die er te vinden zijn. Neem bijvoorbeeld de Burj Khalifa, het grootste gebouw ter
wereld. Vanaf de 124e (!) verdieping heb je een geweldig uitzicht over het Emiraat.
Naast Burj Khalifa ligt de grootste fontein ter wereld. Ook de grootste shopping
centers ter wereld vind je hier. Van aquarium, schaatsbaan tot indoor skibaan, alles
is er te vinden. In Dubai is niets te gek en is het in één woord overweldigend!
- Rob Raterink, Product & Revenue Manager Benelux

HOTELS

In Dubai zijn hotels te vinden voor ieders budget: van eenvoudige, goedkope
hotels tot aan luxe 5-sterrenhotels. In deze metropool zijn alleen al meer dan 700
hotels gelegen, die gezamenlijk bijna 80.000 kamers hebben. De meeste hotels
zijn voorzien van alle veelvoorkomende faciliteiten, waardoor je niks te kort zult
komen tijdens jouw vakantie. Na een dag struinen door de stad duik je heerlijk het
zwembad van het hotel in. FTI is marktleider op de bestemming, met het grootste
hotelaanbod boek je dus zeker jouw droomvakantie. Wist je dat Dubai ook heel
geschikt is voor kinderen? Zo zijn er talloze kindvriendelijke hotels en activiteiten
speciaal voor kinderen te beleven in Dubai - een vakantie voor het hele gezin dus!
- Daphne Terlouw, Contentspecialist Benelux

EXPERTTIPS
RUBRIK
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EXCURSIES

De diversiteit aan excursies is enorm! Breng in Dubai bijvoorbeeld een bezoek aan
het Burj Al Arab hotel, het enige 7-sterrenhotel ter wereld. Dit hotel is geïnspireerd op
een traditionele dhow boot en is bereikbaar via een brug. Ben je een liefhebber van
spanning? Kies dan voor een woestijnsafari. Tijdens de wilde rit waarbij je van links
naar rechts hobbelt in de SUV bewonder je de meest indrukwekkende
woestijnbanken in het gebied. Een waar plaatje!
- Anne Raamsteeboers, Product Manager Benelux
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BESTE REISPERIODE

In Dubai heerst een droog en warm klimaat waardoor het nooit koud is.
De beste reistijd voor Dubai is van oktober t/m maart. In deze periode liggen de
temperaturen tussen de 24 en 30 °C. Tip: in de avond kan het koeler zijn dus neem
voor de zekerheid een jas mee. In de zomermaanden van juni t/m september is
het in Dubai een stuk warmer en kunnen de temperaturen oplopen tot ruim 40 °C.
In de zomer is de prijs-kwaliteitverhouding beter en wanneer men Dubai echt als
stedentrip wilt boeken, kan dit zeker doordat bijna alle bezienswaardigheden
over goede airconditioning beschikken. Een year-round bestemming dus!
- Joyce Akkersdijk, Director Benelux

VOOR IEDER WAT WILS

De metropool Dubai is voor elk type reiziger geschikt. Of je nu met vrienden
of vriendinnen op vakantie gaat, alleen, met je familie of met je partner: Dubai
biedt de activiteiten die hier bij passen. Voor kinderen zijn er tal van
attractieparken waar zij zich de hele dag kunnen vermaken. Stranden zijn
gericht op families, het zand loopt er langzaam af in de zee en de faciliteiten
zijn er goed. Voor de nachtbraker zijn er tal van clubs, feesten en gezellige
bars om te genieten van de metropool. Stellen komen helemaal tot rust in de
spa en ontdekken de stad. Elke doelgroep kan zich hier vermaken!
- Covadonga de Graaf, Service Support Benelux

VERVOER

Een traditioneel vervoersmiddel in Dubai is de Abra, een houten watertaxi. Een
bezoek aan de bezienswaardigheden rechts en links van de Dubai Creek kunnen
worden gecombineerd met een oversteek in een Abra. Abra‘s varen ook door het
nieuwe Dubai Water Canal. Deze 3,2 kilometer lange waterweg kronkelt via de
Creek, Old Dubai, Business Bay richting de Arabische Golf. Het snelste
vervoersmiddel is de Dubai Metro die deels ondergronds, deels bovengronds
gaat. Het metrosysteem bestaat uit twee lijnen, afhankelijk van de zone kost
een rit ca. €1,50 p.p. Daarnaast is ook de taxi één van de belangrijkste
vervoersmiddelen en ontzettend goedkoop, veel goedkoper dan in Nederland!
- Florian Grevenstuk, Sales Manager Benelux

ALTIJD IETS NIEUWS

Elke keer als ik Dubai bezoek, zie ik nieuwe dingen. De stad verandert
voortdurend, altijd met het doel om beter en nog spannender te worden.
In Dubai ontmoet traditie ambitie en ontmoet de toekomst het verleden. De mix
van verschillende culturen en nationaliteiten zorgt voor een unieke sfeer.
Persoonlijk vind ik het heerlijk om alle verschillende soorten voedsel van over de
hele wereld te proberen in meer dan 10.000 restaurants om uit te kiezen. Een
prachtig gebied om de verscheidenheid te ervaren is La Mer Beach - een openbaar
strand met een mooie promenade waar je tal van goede restaurants kunt vinden
en kunt genieten van lekker eten terwijl je naar de zonsondergang kijkt.
- Patty Waldmann, Senior Executive, Operations & Marketing Dubai Tourism
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HOTELS VOOR FAMILIES

GELUKSMOMENTEN
GELUKSMOMENTEN
VOOR
FAMILIES
VOOR
ONTDEKKERS

De zacht glooiende stranden en de vele recreatiemogelijkheden maken Dubai de perfecte bestemming voor een
vakantie met het gezin. Ouders en kinderen kunnen samen plezier hebben en tegelijkertijd genieten van activiteiten
voor alle leeftijden. De hotels zijn goed voorbereid op kleine gasten met miniclubs en zwembaden!

RIXOS THE PALM DUBAI HOTEL & SUITES *****
Naast een indrukwekkend uitzicht op de skyline van Dubai, zullen verschillende stijlen
en de royale buitenruimte je verbazen. De Rixy Kids Club is een waar paradijs voor
kinderen, waarvan zij niet meer weg willen. Dineren kun je in de verschillende
restaurants en strandliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan het fijne strand.
•
•
•
•

•

Direct aan het strand
Mooi wellnesscenter
Verschillende restaurants
Ruime tuin met zwembad
Zeer geschikt voor families
CENTRALE
LIGGING

MINICLUB

MODERN

DUBAI THE PALM

WESTIN & LE MERIDIEN MINA SEYAHI *****
De gezellige sfeer en de moderne architectuur maken het Westin & Le Meridien Mina
Seyahi tot een van de populaire vakanties in Dubai. Het nieuwe waterpark biedt
plezier voor jong en oud. In de geliefde Barasti Beach Bar kun je genieten van de
zonsondergang met een koel drankje en live muziek.
•
•
•
•
•

Prachtig modern hotel
Vlak bij het privéstrand
Plezier voor jong en oud
Spetteren in het aquapark
Zwemmen in diverse zwembaden
AQUAPARK

FUN
& ACTIVE

MODERN

DUBAI STRAND
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HOTELS RUBRIK
VOOR FAMILIES

ATLANTIS THE PALM JUMEIRAH *****
Dompel jezelf onder in de mythen rond de gezonken oude stad Atlantis. Of het nu in
het grootste waterpark van de wereld, de Aquaventure, de verschillende eersteklas
restaurants of de spannende kinderclubs en speelplaatsen voor kinderen is, de
legende wordt overal opgepikt.

1

•
•
•
•
•

Een grote spa: Shui-Qui
Direct aan het strand gelegen
Aquarium met 65.000+ vissoorten
Meest populaire waterpark in Dubai
Gelegen op het beroemde The Palm
DINE
AQUAPARKFIJNE
LIGGING WELLNESS
AROUND

DUBAI THE PALM

CENTARA MIRAGE BEACH RESORT DUBAI *****
Verken een wereld van verwondering in het Centara Mirage Beach Resort Dubai, een
themaresort aan de waterkant van de Deira-eilanden. Breng je dagen door met het
verkennen van de glijbanen en dineer in zeven verschillende eetgelegenheden. De
mogelijkheden zijn oneindeloos!
•
•
•
•
•

Relaxen in de lazy river
Direct aan het fijne zandstrand
Geniet van een heerlijke massage
Ideaal voor gezinnen met kinderen
Een leuke wijnbar en shisha-lounge
MINICLUB

ENTERTAIN
MENT

CULINAIR

DEIRA ISLANDS

ANANTARA THE PALM DUBAI RESORT ****+
Puntige, gebogen daken sieren de vele huizen die verspreid liggen rond een lagune en
geven je het gevoel in een droom uit het Verre Oosten te zijn. Sterker nog, je bent in het
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa op het palmeiland Jumeirah. Direct aan het fijne
strand en in de nabije omgeving van talrijke highlights wacht je een luxe vakantie.
•
•
•
•
•

Zeer luxe accommodaties
Relaxen in de tropische tuin
Keuze uit diverse restaurants
Groot zwembad met poolbar
Op het beroemde eiland The Palm
MINICLUB

OOSTERS

MOOIE TUIN

DUBAI THE PALM
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HOTELS VOOR ONTDEKKERS

GELUKSMOMENTEN
VOOR ONTDEKKERS

Voor ontdekkingsreizigers is Dubai een avontuur als geen ander. Dankzij buitengewone architectuur, talloze
bezienswaardigheden en een rijke cultuur vol tradities, wachten er elke dag nieuwe indrukken op je. Fijnproevers
kunnen zich verheugen op culinaire ontdekkingstochten.

VOCO DUBAI ****+
Na een fantastische dag vol indrukken en ervaringen kun je ontspannen met
verschillende heerlijke behandelingen in de luxueuze Health Club of Zen Spa, een
oase van rust. Dankzij de centrale ligging ben je zo in de stad en kun je genieten van
alle bezienswaardigheden die Dubai rijk is.
•
•
•
•
•

Meerdere restaurants
Ontspannen in de spa
Midden in het centrum
Sporten in de fitnessruimte
Zwemmen in de infinity pool
CENTRALE
LIGGING

SPA

INFINITY
POOL

DUBAI CENTRUM

GRAND COSMOPOLITAN HOTEL*****
Het nieuwe hotel ligt op slechts enkele minuten lopen van de Mall of the Emirates en
is het ideale vertrekpunt om Dubai en zijn bezienswaardigheden te verkennen. Door
de centrale ligging ben je zo waar je wilt zijn. Duik in het zwembad en geniet van het
prachtige uitzicht of proef van de culinaire hoogstandjes - alles wat je nodig hebt!
•
•
•
•
•

Fijn zwembad
Centraal gelegen
Uitstekende service
Dineren in meerdere restaurants
Uitzicht op de skyline van Dubai
GOEDE
SERVICE

CENTRALE
LIGGING

CULINAIR

DUBAI CENTRUM
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RUBRIK
HOTELS VOOR
ONTDEKKERS

PALACE DOWNTOWN *****
Het traditionele paleis in Arabische stijl biedt een unieke locatie met uitzicht op de
Dubai Fountains. Dit luxueuze vijfsterrenhotel ligt aan de voet van het hoogste gebouw
ter wereld, Burj Kalifa, en tegenover het grootste overdekte winkelcentrum ter wereld,
Dubai Mall.

1

•
•
•
•
•

Unieke locatie
Uitstekende service
Tegenover de Burj Khalifa
5 verschillende restaurants
Wellnesscentrum met whirlpool
CENTRALE
SPA
LIGGING FIJNE LIGGING

LUXE

DUBAI CENTRUM

AL SEEF HERITAGE HOTEL ****
Het boutique hotel, gebouwd in de voor het land traditionele stijl, neemt je mee op een
reis naar het oude Dubai zoals je het niet verwacht en ademt Arabische flair vakkundig
gecombineerd met een hoog niveau van comfort en service. Neem een duik in het
prachtige zwembad of maak een wandeling over de boulevard langs de Dubai Creek.
•
•
•
•
•

Prachtige infinity pool
Luxueus en modern hotel
Direct aan de Dubai Creek
Geheel in Arabische sferen
Centraal gelegen aan de Dubai Creek
GOEDE
SERVICE

CENTRALE
LIGGING

INFINITY
POOL

DUBAI CREEK

OAKS IBN BATTUTA GATE DUBAI *****
Ontdek de levendige stad Dubai en geniet van het comfort van Oaks Ibn Battuta Gate
Dubai met Arabische flair. Met zijn kidsclub en spa is dit themahotel in de buurt van het
populaire winkelcentrum Ibn Battuta de perfecte keuze voor jouw droomvakantie.
Profiteer van de goede prijs-kwaliteitverhouding!
•
•
•
•
•

Genieten van een shisha
Marokkaanse lounge & bar
Zwemmen in de rooftop pool
Kinderen spelen in de kidsclub
Vlak bij winkelcentrum Ibn Battuta
ROOFTOP
POOL

SPA

MINICLUB

DUBAI CENTRUM
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HOTELS VOOR STELLEN

GELUKSMOMENTEN
VOOR STELLEN

De schilderachtige stranden en luxe hotels van Dubai zijn perfect voor een romantisch uitje. Beleef onvergetelijke
momenten samen met je partner. Geniet hand in hand van de metropool en sluit de dag af met een
romantische zonsondergang.

CANAL CENTRAL HOTEL BUSINESS BAY *****
Luxe design, uitstekende service en betoverend uitzicht zijn slechts enkele van de
kenmerken van het nieuwe Canal Central. Centraal gelegen in de stad en de ideale
uitvalbasis om de metropool te verkennen. Met alle faciliteiten om van jouw vakantie
een droomvakantie te maken.
•
•
•
•
•

Prachtig zwembad
Sporten in de sportschool
20 min. rijden naar het strand
Uitzicht op de skyline van Dubai
Dineren in 3 heerlijke restaurants
GOEDE
SERVICE

CENTRALE
LIGGING

MODERN

DUBAI CENTRUM

AL BANDAR ROTANA *****
Het hotel Al Bandar Rotana ligt in de oude binnenstad van Dubai, direct aan de Dubai
Creek, op slechts een paar minuten rijden van de kleurrijke, inspirerende goud-,
kruiden- en stoffensouks. Laat je verwennen door de heerlijke spafaciliteiten en kom
daarna helemaal bij in de goed uitgeruste kamers.
•
•
•
•
•

Uitzicht op de skyline
Dichtbij de souks gelegen
Sporten in de fitnessruimte
Heerlijk dineren met uitzicht
Uitgebreide wellnessfaciliteiten
SPA

SPORT

CULINAIR

DUBAI CREEK
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HOTELS RUBRIK
VOOR STELLEN

GRAND HYATT DUBAI *****
De centrale ligging en de uitzonderlijk ruime buitenfaciliteiten van dit ideale stadshotel
bieden de beste voorwaarden voor een comfortabele vakantie of citytrip. Kijk je ogen uit
in dit moderne hotel met traditionele Arabische invloeden! Wandel door de tropische
binnentuin of leef je uit in het gigantische winkelcentrum om de hoek.

1

•
•
•

Aan de Dubai Creek
Mooi wellnesscenter
Zeer geschikt voor families
Afkoelen in het ruime zwembad
Eten in 13 verschillende restaurants

•
•

SPA

CENTRALE
LIGGING

FUN
& ACTIVE

DUBAI CENTRUM

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH *****
Vind in het eersteklas resort Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah de perfecte
verblijfplaats voor reizigers die houden van luxe. De spectaculaire locatie op de Palm
Jumeirah biedt een indrukwekkend uitzicht op de horizon van Dubai. Het zal je hier
aan niets te kort komen!
•
•
•
•
•

Adults-only zwembad
Tennissen op de tennisbaan
Diverse culinaire restaurants
Luxueus en modern strandresort
Grote spa van maar liefst 3.000 m²
MODERN
SPORT
FUN & ACTIVE

CENTRALE
LIGGING

DUBAI THE PALM
◩

HABTOOR GRAND RESORT ****+
Het populaire Habtoor Grand Resort biedt een breed scala aan sporten, een fijn
zandstrand en een zwembadlandschap voor ontspannen vakantiemomenten. Kom
helemaal tot rust in de prachtig aangelegde tuin of verken gemakkelijk het bruisende
Dubai door de centrale ligging.
•
•
•
•
•

Relaxen op het strand
Diverse sportmogelijkheden
Uitgebreide sportmogelijkheden
Vlak bij winkelcentrum Dubai Marina
Wandelen over de boulevard the Walk
CENTRALE
LIGGING

STRAND

SPORT

DUBAI STRAND
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AANVULLENDE PAKKETTEN

RUBRIK
AANVULLENDE
PAKKETTEN

AANVULLENDE PAKKETTEN
Twijfel je over het boeken van een vakantie? Niet nodig! Met onze aanvullende pakketten, het FLEXPLUS-tarief en
Corona Zekerheidspakket, boek je zonder zorgen jouw vakantie. Tegen een kleine meerpijs, is het mogelijk om met
het FLEXPLUS-tarief de vakantie tot 15 dagen voor vertrek kosteloos te annuleren of om te boeken.
Met het Corona Zekerheidspakket, bestaande uit Corona Reisbescherming en de Corona Reisdekking, ben je onder
andere verzekerd bij annulering door een positieve coronatest.

FLEXPLUS-TARIEF

Met het FLEXPLUS-tarief profiteer je van nog meer flexibiliteit. Dit tarief kan al
bijgeboekt worden vanaf €45 per boeking. Het biedt de mogelijkheid tot 2
weken voor vertrek de reis te annuleren of om te boeken tegen enkel de
kosten van het tarief. Zonder opgaaf van reden. Bij omboeken geldt het
prijsverschil volgens systeem.
Tarieven
Reissom tot €1.499 – tarief €45
Reissom tot €2.999 – tarief €50
Reissom tot €3.999 – tarief €70
Reissom tot €5.999 – tarief €100
Reissom tot €9.999 – tarief €150
Reissom tot €19.999 – tarief €200

Meest
gekozen

MEEST
MEESTGEKOZEN
GEKOZEN

CORONA ZEKERHEIDSPAKKET

Het Corona Zekerheidspakket bestaat uit twee onderdelen. Met de Corona
Reisbescherming kom je op de bestemming niet voor verrassingen te staan.
De Corona Reisdekking (€9,90 per persoon) en de Corona Reisdekking
Premium (€14,90 per persoon) bieden juist voorafgaand aan de reis extra
zekerheid.
Corona Reisbescherming (gratis inbegrepen):
Vergoeding van de quarantainekosten als je positief test op corona
tijdens de vakantie. Ook regelen en vergoeden wij de nieuwe
•
retourvlucht tot €500 per persoon en €3.500 per boeking.
•

Corona Reisdekking
•
Vergoeding van de annuleringskosten tot €1.500 per persoon wanneer je
binnen 72 uur voor vertrek positief test op corona.

PCR-TESTEN BIJBOEKEN VIA FTI

Corona Reisdekking Premium
•
Vergoeding van de annuleringskosten €10.000 per persoon wanneer je
binnen 72 uur voor vertrek positief test op corona.

Bij FTI helpen wij je graag alles zo goed mogelijk te regelen, zowel voor als
tijdens je reis. Daarom bieden wij, indien benodigd, de mogelijkheid een
PCR- of antigeentest tegen een gereduceerd tarief bij te boeken via FTI.
De kosten van de test liggen een stuk lager als je de test via FTI boekt.
Voor een individuele antigeentest betaal je €22,50 en voor een groepstest
vanaf 2 personen slechts €19,50 per persoon. Voor een individuele PCR-test
betaal je €36,50 en voor een groepstest vanaf 2 personen slechts €32,50
per persoon!

VOORWAARDEN

Prijzen en informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Actuele prijzen en
informatie kunnen worden opgevraagd bij het reisbureau. Algemene reis- en
betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen.
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Ga naar het reisbureau in de buurt voor meer informatie of het boeken van jouw vakantie!
Scan de QR-code voor de online versie van deze brochure
of om brochures van andere bestemmingen te bekijken.

