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Dato - Afrejse - Pris

Alt dette er inkluderet
• 5 nætter på godt 4-stjernet hotel
• 3 nætter på lækkert 5-stjernet hotel
• Byrundtur i Dubai
• Udflugt til Abu Dhabi
• Sharjah
• Ørkensafari
• Aftencruise på en Dhow
• 7 x morgenmad
• 6 x middag
• 1 x frokost
• Alle skatter og afgifter
• Entréer
• Rejseleder og lokalguide
• Gebyr til Rejsegarantifonden. 

• Tillæg: Enkeltværelse kr. 3.198. 
Afbestillingsforsikring kr. 875.

Fra Københavns Lufthavn
Afrejse  Pris  Mødetid Hjemkomst 

Tirs. 25.10.16 12.998  kl. 13.35 2. nov. kl. 12.20 
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Det skal du opleve

Efter blot ca. 6 timers flyrejse ankom-

mer vi til hjertet af Arabien. Denne rejse 

kombinerer 5 nætter i emiratet Dubai 

med spændende udflugter til en anden 

af de i alt 7 emirater, der udgør de For-

enede Arabiske Emirater (FAE), nemlig 

Sharjah samt 3 nætters ophold på et 

lækkert strand hotel i Abu Dhabi. Du 

skal opleve et meget anderledes klima 

og en helt anden natur og kultur, samt 

kontrasterne i denne eksotiske del af 

Mellemøsten, som de senere år har un-

dergået en rivende udvikling. Foruden 

de mange oplevelser er rejsen tilret-

telagt således, at der er tid til at shoppe 

eller ligge ved poolen eller stranden.

 NYHED 9 dages spændende rundrejse til Dubai og Abu Dhabi i et behageligt tempo

 Flyrejse til Dubai og Abu Dhabi med tid til både afslapning og ekstra oplevelser

 Nyt - med Emirates direkte fly til 9 dages oplevelser i Arabien

 Dubai og Abu Dhabi med dansk rejseleder hele vejen

 Alle udflugter og 6 x middag samt 1 x frokost inkluderet

 3 nætter på lækkert 5-stjernet beach hotel i Abu Dhabi

 Et hav af oplevelser i et behageligt tempo - det giver stort udbytte

Fyldt med kontraster ...
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For at give dig den bedste oplevelse, har Gislev valgt at 
lave en ny version af vores rejse til Dubai. Det giver mere 
ro og tid til at nyde Dubai og Abu Dhabi.

I hjertet af Arabien ligger Dubai, det næststørste af de syv 
Forenede Arabiske Emirater (U.A.E.). Med 5 nætter i Dubai er 
der tid til at opleve det nye og det gamle Dubai – som er et 
paradis for øjet. Det er ikke til at forstå, den hastighed hvor-
med denne by har udviklet sig igennem de senere år. På en 
byrundtur, en ørkensafari med barbecue og et aftenkryds-
togt på en traditionel træ-Dhow ser du det bedste af Dubai. 
Sharjah, ligger blot 17 km fra Dubai. Det er ikke uden grund 
at Sharjah med den spændende orientalske arkitektur er 
udnævnt til U.A.E.’s kulturelle hovedstad.

Vi vil ikke gå på kompromis og mener der også skal være tid 
til afslapning, derfor har vi lagt 3 overnatninger på et skønt 
5-stjernet hotel i Abu Dhabi, som er det største og rigeste  
Emirat i U.A.E. Her kan du vælge at nyde de lækre faciliteter 
eller deltage i et par ekstra udflugter. Vi har sørget for de 
rigtige rammer, valget er dit.

Årstiden er perfekt. Vores afgange er planlagt, hvor der er 
en behagelig temperatur i Dubai og Abu Dhabi, og hvor 
det er gråt og mørkt i Danmark. Glæd dig til en rejse igen-
nem det orientalske eventyr med fantastiske oplevelser i 
dejlige temperaturer. Kun med Gislev er alle programlagte 
udflugter inkluderet.
 
1. dag. Fly fra København til Dubai
med Emirates Airline.
5 overnatninger på det 4-stjernede City Seasons hotel cen-
tralt i Dubai og nær det store indkøbscentre Deira.

2. dag. Byrundtur i Dubai. 
Morgenmad på hotellet. Først på eftermiddagen starter 
dagens udflugt, som giver et indtryk af de store kontra-
ster, som Dubai byder på. Vi assisteres af vores lokale 
guide, som viser os den gamle og den nye by. Vi ser det 
historiske og det moderne - det eksotiske og det magiske. 
Turen går også forbi Burj Al Arab Hotel, verdens eneste 
7-stjernede og måske et af verdens flotteste hoteller, byg-
get på en menneskeskabt ø og ét af Dubais vartegn. Forbi 
den pragtfulde moske Jumeirah og de imponerende Emi-
rates Towers. Vi ser også den historiske del af Dubai ved 
Creeken, Palmen og besøger Dubai Museum. En fascine-
rende tur, hvor vi også tager en traditionel vandtaxa, kal-
det en Abra, over floden for at besøge de forskellige Souks 
– de typiske arabiske tekstil-, krydderi- og guldmarkeder. 
Udflugten foregår i afslappet tempo. Udflugt og entré til 
museet er inkluderet. 

Mavedanseren sørger for underholdning i ørkenen.

Lille Venedig, skabt med kanaler midt i Dubai.

Aftenkrydstogt med træ-Dhow - se Dubai by night.

Sheik Zayad Bin Sultans moske, er én af UAE’s største.
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3. dag. Dagen til fri disposition og
ørkensafari med barbecue.
Den første del af denne dag kan man benytte til at besøge 
byen på egen hånd, shoppe – eller lige hvad man har lyst 
til. Senere på dagen ørkensafari med grill-middag. Vi kø-
rer med 4-hjulstrækkere igennem ørkenen, hvor vi ser de 
mange farver og former, sand kan have. Du får chancen 
for at opleve den fantastiske solnedgang i ørkenen. I en 
typisk teltlejr kan du ride på kamel, ryge vandpibe eller få 
en flot hennatatovering, inden  barbecue med mavedan-
ser og arabisk dans, som en festlig afslutning på denne 
dejlige dag. Inkluderet.
 
4. dag. Sharjah og aftenkrydstogt med middag. 
Endnu en dag med store oplevelser.
Sharjah er udnævnt til UAE’s kulturelle hovedstad. Univer-
sitetsbyen Sharjah og den internationale lufthavn er fyldt 
med unik islamisk arkitektur. Vi besøger den imponerende 
universitetsby, den berømte Al Arsah Souk, UAE’s ældste 
marked, samt Den Blå Souk. Vi ser den spektakulære rund-
kørsel med Koranen omgivet af flot arkitektur, inden vi 
gør et kort stop ved King Faisal moskeen. Inkluderet. Be-
nyt evt. eftermiddagen til at købe souvenirs, nyde poolen 
eller besøge de dejlige strande ved Dubai. Rejselederen 
kan være behjælpelig med forslag til aktiviteter. Aften-
krydstogt på Dhow med middag. Om aftenen et uforglem-
meligt aftenkrydstogt på Dubai Creek. Fra en traditionel 
træ-Dhow oplever vi det gamle og det moderne, nyudvik-
lede Dubai, mens vi nyder en orientalsk middag med ara-
bisk musik. Inkluderet.
 
5. dag. Dagen til fri disposition
Har du lyst til at se mere af byen, shoppe på guldmarkedet 
eller se nærmere på det store indkøbscenter hotellet lig-
ger i nærheden af. Du har også mulighed for at tage med 
rejselederen på en ekstraudflugt til Dubai Marina. Vi sejler 
en tur med en Dhow på Den Arabiske Golf ved Palmen. 
herfra en skøn udsigt fra Golfen over Marinas skyline. I 
Dubai Marina kan du gå en tur langs vandet, og der er mu-
lighed for at nyde en lækker frokost. Rejselederen oplyser 
nærmere herom.
 

Ørkensafari og grillmiddag.

Der findes flere lokale markeder - Souk’er. Her findes alt fra 

duftende krydderier til guld.
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6. dag. Abu Dhabi byrundtur og overnatning i
Abu Dhabi.
Hovedstaden i de Forenede Arabiske Emirater er Abu 
Dhabi – også kaldet Mellemøstens Manhattan. På vejen 
passerer vi Jebel Ali Port og Free Zone, som huser verdens 
største menneskeskabte havn, og vi kommer forbi den 
smukke Sheik Zayad Bin Sultans moske, som er et af ver-
dens største og bygget af de mest udsøgte materialer fra 
hele verden. Du får et pragtfuldt indtryk af byen, når vi 
kører ad strandpromenaden Corniche. Husk at tage bil-
leder af Emiraternes Palads, som er 1 million m² stort, og 
som er verdens mest eksklusive hotel. Udflugten er inklu-
deret. Det 5-stjernede Hotel Al Raha Beach er vores hotel 
for de kommende 3 nætter.

 7 og 8 dag. Slap af på vores lækre hotel
Det er helt oplagt, at bruge de sidste 2 dage på at nyde 
det 5-stjernede hotel i Abu Dhabi. Al Raha Beach Hotel 
ligger direkte på stranden og har pool, restaurant og wel-
lness-faciliteter. Rejselederen kan også være behjælpelig 
med at organisere ekstra udflugter som f. eks. shopping-
tur Abu Dhabi, Al Ain med frokost eller det legandariske 
Ferrrari World med frokost.
 
9. dag. Hjemrejse.
Transfer til Dubai og med Emirates direkte til København.
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Hotel: Dubai
City Season Hotel dubai - 5 nætter

Se www.cityseasonshotels.com/Dubai/6/rooms-suites
Adresse: Al Maktoum Road, Port Saeed, Dubai, U.A.E

Telefon: +971 4 294 2777

Om hotellet: City Season Hotel Dubai ligger midt i den historiske del af Dubai i nærheden af  Deira City Indkøbscenter, tæt 

på Dubais internationale lufthavn og kun 15 min. fra Burj Khalifa, verdens højeste bygning. Alle værelser med bad/toilet, te-

lefon, satellit-TV, minibar, værdiboks, wi-fi, hårtørrer og klimaanlæg. Hotellet har elevator, restaurant og bar. Det 4-stjernede 

hotel har swimmingpool.
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Hotel: Abu Dhabi
Al Raha Beach Hotel  - 3 nætter

Se www.alrahabeach.danathotels.com
Adresse: Channel St,Dubai Rd, Abu Dhabi

Telefon: 00971 2 508 0555

Om hotellet:Al Raha Beach Hotel er et 5-stjernet hotel i Abu Dhabi. Alle værelser er med bad/toilet, telefon, minibar, hårtør-

rer, satellit-tv og værdiboks. Hotellet har restaurant, bar, kaffebar, elevator, wi-fi og pool. Hotellet ligger ved stranden.



10                                                                                 REJSEBESKRIVELSE DAG FOR DAG - Dubai



REJSEBESKRIVELSE DAG FOR DAG - Dubai 11



12                                                                                 REJSEBESKRIVELSE DAG FOR DAG - Dubai

Supplerende information
Dubai
I hjertet af Arabien ligger Dubai, det næststørste af de 
syv Forende Arabiske Emirater (FAE). Det ligger sydvest 
for emiratet Sharjah og nordøst for emiratet Abu Dhabi. 
Dubai er en perle i Arabien, som har mange spændende 
seværdigheder og aktiviteter at byde på. Dubai har de 
senere år udviklet sig på alle fronter. På denne rejse vil vi 
opleve det nye og det gamle Dubai – et paradis for øjet og 
enhver arkitekt. Dubai har længe været arkitekternes le-
geplads. I Dubai kappes man med hele verden om at gøre 
alt større, dyrere, længere, højere, og mere spektakulært. 
Rejsen er tilrettelagt således, at der er tid til at shoppe, 
ligge ved poolen eller stranden. 

Fakta
Indbyggere: Ca. 2,5 mio indbyggere.
Areal:              4.114 km2 (mindre end 1/10 af Danmark).
Sprog:            Det officielle sprog er arabisk, men engelsk 
er         vidt udbredt. Derudover er Hindu og 
Urdu også         udbredt.
Mønt:       UAE dirham - 1 DH svarer til ca. 1,60 dkr.
Regent:      Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Styre:       Konstitutionelt monarki.

Historie 
Omkring 1830 slog Baniyas-stammen under ledelse af 
al-Maktoum-familien sig ned her. I 1853 blev Dubai en af 
The Trucial States. Det blev optaget i FAE den 2. december 
1971. Fra begyndelsen af det 19. århundrede var golfom-
rådet vigtigt for Storbritanniens forsvar af sine interesser 
i Indien. I 1892 indgik englænderne en traktat med lokale 
sheiker om at beskytte deres områder mod udenlandsk 
aggression. Denne traktat er en væsentlig årsag til, at 

England kunne bevare sin indflydelse i området frem 
til 1971. Sheik Saeed bin al-Maktoum, som var emir fra 
1912 til 1958, blev efterfulgt af sønnen Rashid bin Saeed 
al-Maktoum. Indtil oliepengene begyndte at komme i 
1960’erne, betalte England størsteparten af gildet, og 
hjalp eksempelvis med opbygning af lokale politistyrker 
efter engelsk model. 
Den 30. november 1971 trak englænderne sig tilbage fra 
golfen, og bare to dage senere blev De Forenede Arabiske 
Emirater erklæret for en selvstændig stat. 
Den, af skeptikerne, forudsagte politiske uro og ustabili-
tet efter tilbagetrækningen udeblev, og FAE fik snart en 
fremtrædende position i arabisk international politik. 
Dubai er i sandhed multikulturel. Kun ca. 20 % af indbyg-
gerne er såkaldte ”lokale”. De resterende 80 % kommer 
fra mere end 100 lande, især fra Indien, Pakistan og Filip-
pinerne. Der bor cirka 2.5 mill. mennesker i Dubai. Human 
Rights Watch beskriver, hvordan de fleste af disse lever 
under umenneskelige forhold. De etniske og kulturelle 

Dubai anno 1971.

Bygningsværket ”The Palm”
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kontraster er særdeles tydelige i bybilledet. Dette er også 
præget af, at der er dobbelt så mange mænd - nogle me-
ner tre gange så mange mænd - som kvinder i Dubai. 
Den juridiske forskelsbehandling af indbyggere hen-
holdsvis med og uden statsborgerskab blev særlig tydelig 
for omverdenen, da statsapparatet forsøgte - delvist med 
succes - at forpurre en sag, hvor tre statsborgere anklage-
des for at have voldtaget en udlænding. 
Dubai er blevet et vigtigt turistområde i Mellemøsten, 
bl.a. som følge af sit hurtigt voksende luftfartselskab, 
som ledes af sheik Ahmed bin Saeed al-Maktoum - emi-
rens onkel. Med undtagelse af et par sommermåneder er 
klimaet pragtfuldt med små nedbørsmængder. Der ligger 
mere end 400 hoteller i byen, og flere er på vej – det mest 
kendte hotel er Burj Al-Arab, verdens højeste hotel. 
Dubai har også udviklet sig til et center for servicebase-
rede industrier som IT, medier og finans. Regeringen har 
på det seneste lavet særlige enklaver (såkaldte freezones) 
for industrielle virksomheder, fx Dubai Internet City og 
Dubai Media City, hvor man finder virksomheder som Ora-
cle, Microsoft, IBM, CNN, Reuters og AP. 
I disse områder stilles ikke samme krav til lokal indfly-
delse i selskaberne.

Burj Khalifa
Verdens højeste bygning med: 
 200 etager 
828 m høj 
330.000 m2 areal 
900 lejligheder 
49 etager kontor 
57 elevatorer 
31.400 tons stål 
Pris ca. 7,5 milliarder kroner 

1. februar 2010 - Verdens højeste bygning, Burj Khalifa.

Del af det nye indkøbscentrum Downtown Burj Dubai, 
med 30.000 lejligheder og 1.200 butikker til en pris af 20 
millarder USD. www.burjkhalifa.ae.

Burj Al Arab
Burj Al Arab (”Tårnet af Arabien”). Dette 7-stjernede ho-
tel, der er formet som et sejl, er 321 meter højt og ligger 
i havet 280 meter ud for Jumeirah-stranden, som det er 
forbundet til med en bro. Hotellet er ren luksus og består 
kun af suiter, hvoraf den mindste er på 169 m² og den 
største på 780 m². 

Hotellet åbnede i december 1999, og opførelsen tog næ-
sten fem år: 2 år til etablering af den ø, som hotellet lig-
ger på, og næsten tre år for at bygge selve hotellet.

Det 7-stjernede imponerende hotel Burj Al Arab.
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Da flere gæster har spurgt, om de kan komme på rundvis-
ning i Burj Al Arab hotellet, har vi undersøgt dette. Vores 
kontakt i Dubai oplyser os, at man kan bestille morgen-
mad, frokost, ”afternoon tea” eller middag på hotellet. 
Vores rejseleder kan være behjælpelig med dette og 
organisere en fælles tur. Se evt. også www.visiting.defini-
telydubai.com.

Jumeirah Emirates Tower. Gå på opdalgelse i Souken.

Al Fahidi Fort Dubai Museet i det historiske Dubai.
Jumeirah Emirates Towers
Jumeirah Emirates Towers stod færdigt i 2000 og er et 
spektakulært bygningsværk bestående af 2 ligesidede 
trekanter i glas og stål: et 350 m højt kontortårn og et 309 
m højt hoteltårn med et væld af faciliteter.

Dubai Museum
Dubai Museum blev åbnet i 1971 og ligger i Al Fahidi for-
tet, som dateres tilbage til 1787 og er den ældste eksiste-
rende bygning i Dubai. Her får man et indblik i historien 
og livet i ørkenen og på havet, før man fandt olie, og 
de store omvæltninger tog fart. Der vises traditionelle 
arabiske huse, beduinlejre, moskeer, en souk, landbrug, 
fiskeri/perlefiskeri samt diverse gamle kostumer, redska-
ber og remedier.
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Souk
Souk’en er en basar eller et marked, og hvis man ønsker 
en afveksling fra de store shoppingcentre med mærkeva-
rer, er dette stedet.  Der findes krydderi-, frugt og grønt-, 
parfume-, tekstil-, læder-, guldsouk’er osv., der udbyder 
et væld af varer – og så er der mulighed for at prutte om 
prisen!

Abu Dhabi er hovedstaden og det største af de 7 Emirater.

Abu Dhabi
Abu Dhabi er hovedstaden i emiratet med samme navn. 
Emiratet er det største af de syv, der udgør de Forenede 
Arabiske Emirater (FAE). Byen er med sine 921.000 indbyg-
gere den anden største i FAE og desuden hovedstad i FAE 
og hjemsted for de Forenede Arabiske Emiraters regering. 
Abu Dhabi producerer ca. 85 procent af den olie der pro-
duceres i de Forenede Arabiske Emirater. ’

Emiraternes Palads i Abu Dhabi er et imponerende kompleks på 1 million kvadratmeter.
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Sheik Zayad Bin Sultans moske er én af UAE’s største.

Emiraternes Palads
Emiraternes Palads er et 7-stjernet luksushotel ejet af 
Abu Dhabis regering. Der er 302 værelser og 92 suiter nog-
le indrettet i guld og marmor. Hotellet er omgivet af en 85 
hektar stor have og har 1,3 km privat strand, marina, heli-
kopterlandingsplads, konferencecenter, swimming pools, 
samt faciliteter til tennis, cricket, rugby, fodbold, fitness/
spa, diverse former for vandsport m.m.

Zayed Bin Sultan Grand Moské
Zayed Bin Sultan Grand Mosque ligger i sultanatet Abu 
Dhabi og er et af den arabiske verdens mest storslåede 
bygningsværker. Byggeriet stod færdigt i 2007, og mo-
skeen er nu vartegn for Abu Dhabi og det største arkitek-
toniske mesterværk i hele FAE, og måske den smukkeste 

moske i hele verden. Bygningen er navngivet efter Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, som regnes for grundlæg-
geren af FAE, og er skabt af arkitekter, kunstnere og de-
signere fra mange lande: Italien, Tyskland, Grækenland, 
Marokko, Tyrkiet, Indien, Kina og FAE, som har sammen-
sat marmor, diverse andre stenarter, guld, halvædelstene, 
krystaller og keramik til dette mesterværk. Udvendig er 
der 1096 søjler, og indvendig bærer 96 tykke søjler byg-
ningen og de mange kupler. Alle søjler er dekoreret med 
20.000 stykker hvidt marmor, der er indlagt med 24 karat 
guld og halvædelstene som lapis lazuli, rød agat, ametyst 
og perlemor. Indvendig ses verdens største håndknyt-
tede persiske tæppe som er 7.119 kvadratmeter stort. Fra 
loftet hænger 7 lysekroner, som er guld-platteret og de-
koreret med tusinder af Swarovski krystaller. Den største 

Universitetsbyen Sharjah.
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lysekrone hænger ned fra hovedkuplen; denne kuppel 
måler 10 meter i diameter og 15 meter i højden, og er den 
største lysekrone i verden. 
Udvendig står 4 minareter, som hver er 107 meter høje. 
Moskeens gård er 17.000 m² stor og moskeen er omgivet 
af 7.874 kvadratmeter bassiner, hvori den fantastiske 
bygning spejler sig.

Sharjah 
Sharjah er det tredjestørste af de syv Forenede Arabiske 
Emirater og består dels af hovedbyen Sharjah, som græn-
ser til Den Persiske Golf, dels af mindre enklaver, hvoraf 3 
ligger på østkysten mod Omanbugten.
Praktisk information

Et par gode råd
Husk at der i den arabiske verden er stor forskel på ven-
stre og højre hånd. Den venstre regnes for uren – brug 
derfor den højre så meget som muligt.

Det er særdeles uhøfligt at vise/vende sine fodsåler mod 
andre. Sid derfor med fodsålerne i gulvet eller foldet ind 
under dig.

Fysisk udtryk for hengivenhed som kyssen og krammen 
er ikke velset i det offentlige rum.

Alkohol
De fleste hoteller, restauranter og barer udskænker alko-
hol, men det kan være meget dyrt. 

Elektricitet
Er i Dubai den samme som i Danmark 220V. Stikket er en-
gelsk med tre ben. Adapter er nødvendig.
I Oman er stikket også engelsk med tre ben og 240V. 

Fotografering
Ønsker man at fotografere mennesker, husk da at bede 
om tilladelse først. Husk at det ikke er velset at fotogra-
fere kvinder, og dette kan skabe store problemer.

Klima
I vinterhalvåret er temperaturen behagelig om dagen. 
Om natten kan temperaturen i ørkenen komme nær fry-
sepunktet. 

Mobiltelefon
Mobiltelefoner med GSM 900/1800 og dual eller triple 
band kan bruges i Dubai. 

Påklædning
Det er velset at være konservativt klædt på. D.v.s. med 
nederdel der går under knæet og lange bukser til herrer. 
Hvis man tager shorts på uden for hotellet, er det tilråde-
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ligt at disse ligeledes går ned under knæet og at blusen 
ikke er ærmeløs eller nedringet. Husk at kvinder bærer 
tørklæde ved besøg i moskeer og på hellige steder og at 
både kvinder og mænd tager skoene af på disse steder. 
Armene skal også være tildækket. Topløs (sol)badning er 
ikke accepteret hverken på hotellet eller på stranden.
Mange restauranter og shoppingcentre har aircondition.

Rejseforsikringer
Det er obligatorisk med en rejseforsikring, når man rejser 
uden for EU.  Gislev Rejser forhandler Europæiske Rejse-
forsikring.
Venligst bemærk at Europæiske har særlige regler for rej-
sende med kroniske sygdomme.
 
Sikkerhed
Kriminalitet er næsten ikke-eksisterende i Dubai og 
Oman.

Tidsforskel
Dansk tid + 2 timer om sommeren og 3 timer om vinteren.

Vaccination
Det anbefales, at man kontakter egen læge vedr. vaccina-
tioner.

Valuta
Møntfoden i Dubai hedder Dirham. Man kan medbringe 
US$ eller € (Euro) efter behag. 10 Dirham (Dh) = ca. Dkr. 
14. Man kan også betale med kreditkort på restauranter 
og i shoppingcentre. Der findes hæveautomater ved alle 
større banker og shoppingcentre. 
US$100 er = 350 Dirham og 100 Dirham er = ca. US$ 26.
Man kan også betale med kreditkort på restauranter og 
i shoppingcentre. Der findes hæveautomater ved alle 
større banker og shoppingcentre.
US$100 er = cirka 38,50 OMR og 100 OMR er = ca. US$ 260.

Visum - Pas
Visum udstedes til max. 30 dage uden gebyr ved an-
komsten til Dubai. Dit pas skal være gyldigt minimum 6 
måneder efter hjemrejse, og du skal være i besiddelse af 
en returbillet. Du skal kunne bevise, du har midler nok til 
opholdet, og dit pas må ikke indeholde israelsk stempel. 
Rejsende med udenlandske pas skal, i god tid, på respek-
tive ambassader undersøge, om de skal søge visum inden 
afrejsen.

Huskeliste
I god tid før afrejse:
Pas skal være gyldigt 6 måneder efter hjemkomst.
Er rejseforsikring i orden?
Stemmer navn på rejsebevis 100 % overens med navn i pas?

I kufferten pakkes:
lille rygsæk (kan med fordel også bruges som håndba-
gage)
gode sko
gode sandaler
let sommertøj
vindjakke
lun trøje
strømper
undertøj
evt. lommekniv
neglesaks
toilettaske

I håndbagagen pakkes:
kreditkort
valuta
pas
forsikringspolice
pung
briller/solbriller
kuglepen
læsestof
kamera/video/mobiltelefon
memory card/film
oplader til foto/video/mobiltelefon
Vi anbefaler, at evt. medicin anbringes i håndbagagen. 
Det er også en god idé at medbringe en kopi af recepten.I Souken findes alverdens duftende krydderier.
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