
 

Studiereis naar het 
FIP-congres in 
Abu Dhabi

Investering

programma Abu Dhabi

Prijs per persoon 7 daags programma Abu 
Dhabi: € 2.295,00.

Prijs partner (gebaseerd op 2 personen

per kamer):  € 1.495,00.

Studiereis naar het 

FIP World Congress 

in Abu Dhabi 

21 september t/m

27 september 2019



Success Travel organiseert van 21 tot en met 27 september een unieke 7 daagse 
reis naar het FIP congres in Abu Dhabi. Een studiereis die u kunt combineren met 
een korte vakantie. Alleen of met uw partner.

In Abu Dhabi heeft u naast het congresbezoek de 
mogelijkheid om deze mooie stad te ontdekken. Wij 
bieden hiervoor diverse leuke tours aan. Een aantal 
tours zijn optioneel te boeken, ontdek deze activiteit-
en verderop in de brochure. 

Verlenging:

Indien u een verlenging wenst te boeken, bijvoorbeeld 
naar Dubai of Oman, dan kunt u dit met ons overleg-
gen en maken wij uw reis naar op maat!

Genieten van Abu Dhabi, eventueel met uw partner en 
uw studiereis-investering terugverdienen?

Dat kan!
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“Wie écht wil leren, 
heeft een 

inspirerende 
plek nodig”



Investering programma Abu Dhabi

Prijs per persoon 7 daags programma Abu Dhabi:   
€ 2.295,00.

Prijs partner (gebaseerd op 2 personen per kamer):    
€ 1.495,00.

Bij de prijs is het volgende inbegrepen:
- Informatie- en kennismakingsmiddag voorafgaand aan de 

reis.
- Reisbegeleiding van Success Travel.
- Vlucht van en naar Abu Dhabi met Etihad Airways.
- Vervoer van en naar het hotel en vliegveld in Abu Dhabi. 
- 5 hotelnachten op basis van overnachting incl. ontbijt in 

het luxueuze Pearl Rotana Capital Centre.

- Dag 2: Zondag 22 september Transfers in luxe aircon-
ditioned bussen met locale gids / Abu Dhabi City Tour, 
Lunch in Origins.

- Extra ontbijt op 22 september de dag van aankomst.
- Dag 3: Mogelijkheid tot het boeken van optionele tours.
- Dag 4: Dinsdag 24 september Dune bashen/Transfers/Din-

ner under the stars inclusief 2 uur alcoholische drankjes  
(bier en wijn).

- Dag 5 Woensdag 25 september Mogelijkheid tot het boek-
en van optionele tours.

- Dag 6 Donderdag 26 september Mogelijkheid tot het boek-
en van optionele tours.

- Dag 7 Vrijdag 27 september Departure transfers.
- Zeer uitgebreid informatiepakket met 2 bagagelabels.

Niet inbegrepen:
- Entree FIP congres
- Optionele tours en diners 

Wij bieden een mooie diversiteit van tours aan in Abu Dhabi. 
Bezoek Ferrari World, relax aan het strand bij Saadiyat Beach 

Club, of ga “dune bashen”in de woestijn met 4WD, bezoek 
het Louvre, een Pearl Journey per boot of een bijzonder diner 
onder de sterren. 

Accreditatie en informatie FIP:
Tijdens het FIP congres kunnen Nederlandse apothekers ac-
creditatiepunten behalen op basis van 20 uur. U krijgt van het 
FIP een “certificate of attendance”.
Meer informatie kunt u vinden op: https://abudhabi2019.
congress.pharmacy/accreditation-continuing-education/
Bekijkt u de website van het FIP voor de Social events/Pro-
gramma Day by day etc.:
https://abudhabi2019.congress.pharmacy/

Aanmelden:
Stuur een mail naar nicolette@successtravel.nl met uw ge-
gevens (naam, naam apotheek, adres, emailadres en telefoon-
nummer/gsmnummer). 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Nicolette Dammann 
via 0252-428858 of 06-54741733.

Belangrijk:
- De prijs is exclusief de registratie fee voor het FIP con-

gres. Via de website kunt u zich online registreren en 
aanmelden voor het FIP congres: https://abudhabi2019.
congress.pharmacy/

- Prijs en programma zijn o.v.v. beschikbaarheid, koerswi-
jzigingen, vluchtwijzigingen en programma wijzigingen. 

- Bij meer of minder deelnemers dan hieronder vermeld 
kunnen de prijzen afwijken.  

- De prijs van het programma voor Abu Dhabi is gebaseerd 
op minimaal 20 personen. 

- Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Alle in-
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Praktische zaken

Vertrek vanaf Schiphol met Etihad Airways naar Abu 
Dhabi op zaterdagavond 21 september, met aan-
komst op zondag 22 september vroeg in de ochtend. 

U komt op 27 september weer terug in Nederland. 
Wij zien uw boeking graag VÓÓR eind maart 2019 
tegemoet, zodat wij de vluchten kunnen vastleggen. 



schrijvingen worden op datum van binnenkomst behan-
deld. 

- Indien er meer aanvragen zijn dan boeken wij extra sto-
elen op aanvraag, op basis van beschikbaarheid en onder 
voorbehoud of wij dezelfde prijs kunnen garanderen. 

- Wij zien uw boeking graag VÓÓR eind februari 2019 
tegemoet, na deze datum kunnen de prijzen wijzigen. 

Programma: Abu Dhabi
  
Dag 1 - zaterdag 21 september 2019
19:00 Verzamelen op de luchthaven Schiphol voor de vlucht 
naar Abu Dhabi met Etihad Airways.
Vertrek om 21:25 uur.

Dag 2 - zondag 22 september 2019
Ochtend
06:00 uur LT (locale tijd) Aankomst Abu Dhabi International 
Airport. Meet en Greet door een locale gids en transfer naar 
het hotel. In het hotel kunt u gebruik maken van een heerlijk 
ontbijtbuffet.
De check-in van de kamers is normaal gesproken 14:00 uur, 
optioneel kunt u de kamer vanaf 09:00 uur boeken zodat u 
nog even kunt uitrusten en opfrissen voordat de stadstour 
begint door Abu Dhabi met bezoek aan de prachtige Sheikh 
Zayed Mosque.

Middag 
Welkomstlunch in het Yas Hotel 
Verder bezoekt u de oude locale dadelmarkt van Abu Dhabi 
en heeft u tijdens deze tour een goed overzicht hoe de stad er 
uit ziet en wat er te doen is.

Na de tour transfer naar het hotel en check-in hotel.

In de middag kunt u eventueel (indien de tour op tijd terug 
is) naar de openingssessie van het FIP 15:00 - 17:00 uur en 
daarna naar de welkomst receptie 17:00 - 19:00 uur.

Dag 3 - maandag 23 september 2019
Ochtend 
Ochtend bij FIP

Middag
Optioneel 1: Bezoek aan Ferrari World: Ferrari World Abu 
Dhabi is een indoor pretpark op  het Yas eiland. 
Optioneel 2: Bezoek aan YAS Marina Circuit. Het Yas Marina 
Circuit is het circuit in Abu Dhabi. 

Avond 
Het is mogelijk dat de KNMP borrel vanavond wordt gehoud-
en, onder voorbehoudt. 
Optioneel diner op een Dhow Cruise in Abu Dhabi. Stap in 
een luxe Dhow, traditionele Arabische boot voor een diner 
cruise langs de waterkant van Abu Dhabi. 

Dag 4 - dinsdag 24 september 2019
Ochtend 
Ochtend bij FIP
Of Optioneel: Bezoek aan Saadiyat Beach Club.

Middag
Optioneel Desert Experience
Dune bashing in een 4 W driver: scheuren door het woestijn 
zand met 4W4D, “the thrill of a life time”!
Diner in de woestijn onder de sterrenhemel: Als de avond 
valt en de warmte van de zon minder wordt dan vertrekt u  
naar een unieke en traditionele woestijnpicknick. Het is een 
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magische ervaring om ‘s avonds te dineren onder de Ara-
bische sterrenhemel. Dit is een “picknick” op zeer grote schaal! 
En er zijn heel veel mogelijkheden!

Dag 5 - woensdag 25 september 2019
Ochtend 
Ochtend bij FIP

Middag
Optioneel: Bezoek aan Dubai, de Metropool van de Verenigde 
Arabische Emiraten!
Inclusief bezoek aan het hoogste gebouw van de wereld: de 
Burj Khalifa. Ook gaat u naar een shoppingmall in Dubai. 

Avond 
Optioneel diner in Restaurant Serafina, Souk Al Bahar., met 
uitzicht op de schitterende fonteinen van Dubai! Werkelijk 
prachtig.

Dag 6 - donderdag 26 september 2019
Ochtend 
Ochtend bij FIP

Middag
Optioneel: Bezoek aan het Louvre Abu Dhabi
Het Louvre Abu Dhabi is een museum gevestigd op het eiland 
Saadiyat in de Perzische Golf, 

enkele honderden meters voor de kust van van Abu Dhabi. 
Of
Optioneel: Pearl Journey -> minimaal 20 personen
Tijdens het zeilen aan boord van de traditionele boot, verkent 
u het eiland Abu Dhabi vanaf de zee, en ziet u hoe de bevolk-
ing vroeger geld verdienen met de parelvisserij.

Avond 
Afscheidsdiner van het FIP

Dag 7 - vrijdag 27 september 2019
Ochtend
Vóór 07:00 ontbijten en uitchecken
07:00: Bagage in de bus zetten en vertrek naar de luchthaven
07:30 Aankomst luchthaven
09:20 Vertrek met EY077 van Abu Dhabi naar Amsterdam
14:40 Aankomst Schiphol.

Extra’s en optionele tours
- Early check in hotelkamer om 09:00 ochtend op 22 sep-

tember: kosten: 75,-- 
- Dag 2 Zondag 22 september:
 o diner in Le Vendôme 100,- inclusief begeleiding en
  transfers, exclusief drankjes 
- dag 3 Maandag 23  september:
Optionele tours: 
 o Yas Marina Circuit -> prijs op aanvraag
 o Ferrari World -> prijs op aanvraag 
 o Diner op een Dhow cruise inclusief  transfers en
  begeleiding en 2 uur alcoholische drankjes 
  (bier en wijn) Kosten 135,--
- Dag 4 Dinsdag 24 september
 o Saadiyat beach Club inclusief transfers en begeleiding 

en lunch in Safina Beach Club -> kosten op aanvraag
- Dag 5 Woensdag 25 september
 o Transfers in luxe airconditioned bussen met locale gids
  en tour Dubai, bezoek Burj Khalifa en diner in
  Serafina inclusief 2 uur alcoholische drankjes 
  (bier en wijn) -> prijs op aanvraag 
- Dag 6  Donderdag 26 september
 o Bezoek aan het Louvre -> prijs op aanvraag
 o Pearl Journey -> prijs op aanvraag
Let op:
Voor een aantal van bovenstaande optionele activiteiten geld 

een minimum aantal personen.

Niet inbegrepen:
- Eventuele Visa kosten
- Bijdrage fooienpot circa € 30,00 per person (deelname niet 

verplicht)
- Drankjes tijdens de maaltijden zijn niet inbegrepen - > of 

indien anders vermeld
- Extra’s in de hotels
- Alle zaken niet beschreven in het programma

Aanvullende kosten:
- Annuleringsverzekering
- Reisverzekering

Over Abu Dhabi
Abu Dhabi is één van de zeven emiraten die samen het land 
Verenigde Arabische Emiraten vormt. Het is veruit het groot-
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ste emiraat van het land. Abu Dhabi ligt op het Arabische 
schiereiland en grenst aan de landen Saoedi-Arabië en Oman 
en aan de emiraten Dubai en Sharjah. In Abu Dhabi staan 
twee grote steden: Abu Dhabi en Al Ain. De stad Abu Dhabi is 
de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Abu Dhabi is met voorsprong het rijkste Emiraat.  Tijdens de 
crisis heeft Abu Dhabi, Dubai gesponsord om een faillisse-
ment te vermijden.  
Als tegenprestatie is de naam van de hoogste toren van Dubai, 
de  Burj Dubai, gewijzigd naar Burj Khalifa (de naam van de 
president).
Dankzij de olie-inkomsten van de afgelopen decennia heeft 
men van Abu Dhabi een welvarende stad kunnen maken. 
In vergelijking met Dubai is Abu Dhabi altijd conservatiever 
geweest en heeft men lang ingezet op de inkomsten die de 
oliebronnen genereerden. De enorme ontplooiing van buure-
miraat Dubai heeft in Abu Dhabi voor een koerswijziging 
gezorgd. Tot het begin van deze eeuw was Abu Dhabi een 
voor toeristen amper interessante stad. De groeispurt die Abu 
Dhabi nu ondergaat moet de stad een nieuw imago geven en 
ervoor zorgen dat buitenlandse toeristen en investeerders 
de weg naar Abu Dhabi weten te vinden. De leiders van het 
emiraat beseffen dat ook hier de inkomsten uit fossiele brand-
stoffen ooit uit zullen putten, dus moet er een andere weg in-
geslagen worden die ervoor zorgt dat de solide economie van 
het emiraat op een zelfde niveau gehandhaafd kan worden.

Grote toeristische trekpleisters in Abu Dhabi zijn de Sheikh-
Zayed-moskee, Yas Island, FerrariWorld en de verschillende 
historische elementen die in Abu Dhabi terug te vinden zijn. 
Abu Dhabi ontpopt zich de afgelopen jaren ook steeds meer 
als een strandbestemming.
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Voor onlichtingen,
neem contact met ons op:

Nicolette@succestravel.nl
0252-428858
GSM: 0654741733



Neem contact met ons op:
Success Travel
Vennestraat 11v
2161LE LISSE
Nederland
Nicolette Dammann
0252-428858
GSM: 0654741733
Email: nicolette@successtravel.nl
Website: www.successtravel.nl


