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Maak kennis met...



Arabië



Wereldsouvenirs

Een boeiende regio in het Midden-Oosten.
Een gebied dat meerdere zelfstandige emiraten, sultanaten en landen omvat.

Wij reisden door Dubai, Abu Dhabi en
Oman. Meer dan 4000 km afgelegd over per… Lotus Tours een reisorganisatie die niet voor de
handliggende bestemmingen kiest. Wat dacht je van Taiwan fect asfalt, door boeiende landen met vrienof Uganda?
delijke en behulpzame mensen, een overrompelende natuur en moderne steden. Een
Reizen op maat, reizen in een groep, reizen om het geboorwereld waar enkele decennia geleden de westeland van je kinderen beter te leren kennen.
terse wereld is omarmd maar met behoud
Liliane en Marjolein, beide vrouwen hebben kinderen gevan eigen waarden, normen en tradities.
adopteerd en weten als geen ander hoe fijn het is om het
land van je kind beter te leren kennen. De liefde voor hun
kinderen, voor het geboorteland van hun kinderen, voor reizen en verre vreemde landen, dat komt nu allemaal samen
in Lotus Tours. Een eigenzinnige reisorganisatie die
door eigen ervaringen weten wat ze kunnen en daardoor
(toekomstige) reizigers goed kunnen informeren.

Waar de benzine nog geen 50 cent per liter
kost…
Enkele mensen die we tijdens deze trip
hebben ontmoet

Bezoek www.lotustours.nl en wie weet is dit
precies wat jij zoekt!

Wereldsouvenirs
Deze leuke Arabier paste nog wel in onze bagage. Ik zag hem staan
in de souk in Dubai. Omdat sommige mannen onweerstaanbaar
zijn… Inmiddels heb ik veel leuke bekers uit veel verschillende
landen. Maar dit is wel een erg bijzondere.
‘Kun je daar dan ook wel prettig uit drinken?’
Kijk, dat is dan een vraag die niet ter zake doet. Het gaat niet om
lekker koffie of melk uit te drinken, nee, deze beker is voor de heb.

