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Deze shopping-tour betreft 2 dagen en is deaal om op een nieuwe manier het 
shopping aanbod in Dubai te ontdekken! 

DAG 1 :
In de voornmiddag maken we kennis aan de Social House in Dubai Mall met Salua en 
Hilde. Hierbij kan men ook informatie verkrijgen van andere excursies van Unveil Arabia. 
Kennismaking met Salua en Hilde -> informatie over andere excursies van Unveil Ara-
bia. U krijgt een begeleide rondleiding in Dubai Mall, met haar 1200 winkels het allerg-
rootste shopping complex ter wereld is.  Hierbij wandelen we met Salua langs fashion 
avenue, het Dubai Aquarium, de Ice Rink en de Souk. Vervolgens word u begeleid door 
personal shopper Hilde. Hierbij geniet u van een intake gesprek met stijl- en imago-ad-
vies, waar u aldus reeds kan genieten van een eerste kennismaking met het shoppen 
met personal shopper.  
 
In de namiddag ontmoet u de privé chauffeur aan het Address Hotel Downtown Dubai 
(ingang verdiep G The Village Mall, langs de mooie waterval met zilveren duikers). Ver-
volgens rijden we naar de Jumeirah Beach Road waar we een aantal afspraken hebben 
in een aantal bijzondere concept stores en waar we collecties van lokale ontwerpers 
ontdekken.  
 
Het is mogelijk vervolgens te lunchen in het Dubai International Financial Center (La 
Petite maison of Zuma) - Optie

    Overzicht
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We vervolgen onze dag met een 
bezoek aan Perfume Monde : deze 
allergrootste parfumerieis niet wat u 
denkt! De allerbeste “neuzen” van de 
wereld stellen er uw
persoonlijke parfum samen. Kim Kar-
dashian herself was aanwezig op de 
opening ervan. Bekende flmsterren, 
koningen, prinsen en princessen zijn 
hier klant. 

We vervolgen met een bezoek aan de 
O-concept store (o.a. lokale designers) 
en een aantal designer stores langs 
Jumeirah Beach Road en Al Wasl Road. 
Later gaan we naar Madinat Jumeirah 
waar we dan ook onze eerste dag 
beëindigen.

DAG 2 : 

Onze tweede dag staat helemaal in het 
kader van shopping met personal shop-
per. 
In de voormiddag krijgen we een korte 
overzichtstour in de Mall of Emirates in 
combinatie met personal shopper. In de 
namiddag krijgt u begeleiding van uw 
personal shopper in de Mall of Emirates 
OF in Dubai Mall. U word hierbij be-
geleid bij de aankopen die u graag wil 
doen. Samen vinden we wat u al lang 
naar op zoek bent, die kleding waar u 
zich goed in voelt en die u nog mooier 
maakt en doet voelen. We halen samen 
het allerbeste uit uzelf naar boven! 


