
6-11 FEBRUARI 2022



In februari nodigt StreetGasm je uit voor een droomreis naar de Verenigde Arabische Emiraten.  Dit wordt een 
bijzondere tour waarin wij met een groep van maximaal 25 deelnemende teams alle verschillende facetten van de 
Emiraten ervaren. Zo starten en eindigen we in de jetset en luxe van Dubai, maar rijden ook door de woestijn en 
over de heftigste bergwegen die de Emiraten rijk zijn. We overnachten in schitterende hotels en adembenemende 
woestijnresorts.

Iedere dag staat er een unieke activiteit gepland zodat je de ultieme Arabische experience zult beleven. Waan jezelf 
in een compleet andere wereld vol ongekende luxe en grenzenloze mogelijkheden. Uiteraard zal aan alles gedacht zijn 
en ontzorgen we de StreetGasm Family volledig. 

StreetGasm Arabian Miles. Your adventure starts here.
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A once in a lifetime experience!
StreetGasm Arabian Miles

AANVANG
Zondag 6 februari 2022
Address Beach Resort
Jumeirah Beach Road

FINISH
Vrijdag 11 februari 2022

Caesars Palace Dubai
Bluewaters Island



Wanneer je de reguliere vlucht van Schiphol naar Dubai hebt geboekt, zal je om 00:10 aankomen op 
Dubai Airport. Om deze eerste nacht in de Verenigde Arabische Emiraten zo comfortabel mogelijk te 

laten verlopen hebben we een fijn hotel voor je geboekt dicht bij het vliegveld. Het Hyatt hotel is 
splinternieuw en van alle gemakken voorzien om even bij te komen van je vlucht.

Je slaapt lekker uit waarna je op eigen gelegenheid vervoer neemt naar het 5* Address Beach Resort. 
Hier staat vanaf 13:00 uur de StreetGasm crew voor je klaar om je officieel in te checken voor Arabian 
Miles 2022. Ook neem je hier je uitgekozen huurauto in ontvangst. We verzorgen een welkomstlunch 

voor de gehele groep waarna je kunt genieten van het hoogste infinity pool ter wereld op de 77e 
verdieping. Wanneer de zon onder is gegaan nodigen we je uit voor het officiële welkomstwoord en 

proosten we, alvorens we gaan dineren, op de start van deze ultieme Arabische Droomreis.

Zondag 6 februari 2022 - Ontvangst
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Nadat we de motoren van onze supercars voor de eerste keer starten, rijden we in konvooi Dubai stad uit richting 
de woestijn. We komen hier aan bij een geweldig fort omringd door niets anders dan zand. Hier zullen we genieten 
van een heerlijke lunch en maken we ons klaar voor een must-do wanneer je in de Emiraten bent. We gaan een 
woestijnsafari doen met 1000cc turbocharged dune buggies!

Wanneer we zijn uitgespeeld in het zand vervolgen we onze weg naar een magische plek. We rijden naar een 
adembenemend woestijnresort. Hier kun je genieten van een prachtige oase en begeef je je in een 1001 nachten 
sfeer zoals je die alleen in films ziet. 

Wanneer de zon bijna ondergaat, verwelkomt ons team je op het terras met een onvergetelijk uitzicht over de 
woestijn. Na een kort welkomstwoord nodigen we je uit om het glas te heffen en gaan we genieten van een typisch 
Arabische avond, inclusief een heerlijk gezamemlijk diner met sfeervol entertainment, verfrissende drankjes en 
shisha’s onder de onovertroffen sterrenhemel.

Dag 1 - Maandag 7 februari 2022
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Vandaag staat er een rit op de planning welke zijn gelijke niet kent. De weg naar de top van de Jebel Yibir is (en dat 
is nog zacht uitgedrukt) spectaculair te noemen. Het is niet voor niets dat Google Maps besloten heeft om deze weg 

te verwijderen van hun kaarten… Het is heftig, steil, ruig, gevaarlijk maar ongelofelijk gaaf om te rijden! Wij komen 
superlatieven te kort, we hopen dat jij dat na het beklimmen én afdalen van deze berg ook hebt.

Een rit van ongeveer drie uur brengt ons uiteindelijk naar een imposant hotel in Ras al Khaimah. Dit gebouw was 
ooit gebouwd om als het paleis van de koning te dienen. Toen het eenmaal afgebouwd was, bedacht deze koning 
zich en liet hij toch maar wat anders bouwen… Tegenwoordig is het een geweldig 5* hotel. Hier lunchen we en is 

er ’s middags tijd voor ontspanning en toffe activiteiten op het water. Wanneer de avond valt, genieten we van een 
koninklijk diner en sluiten we de dag af met een gezellige borrel op Level 17, uitkijkend over de Perzische Golf.

Dag 2 - Dinsdag 8 februari 2022



Dag drie staat in het teken van een onvergetelijke dag rijden naar de top van de Jebel Jais. Dit is één van de hoogtepunten 
van dit rijdersavontuur. Jebel Jais is de hoogste piek van de Al Hajar bergketen, gelegen op 1.934 meter hoogte in de meest 
Noordelijke Emiraat. De weg die naar de top toeloopt is onbeschrijflijk mooi en een must-visit voor de echte petrolhead. 
Hier vind je prachtig vers asfalt, ontelbare bochten en de mooiste uitzichten. 

Wanneer we boven zijn aangekomen hebben we nog iets moois voor de durfals onder ons. Vanaf Jebel Jais gaat namelijk 
de langste zipline ter wereld! Met snelheden tussen 120 en 150km/u zoef je in je harnas naar beneden op een hoogte van 
maar liefst 1.680 meter boven zeespiegel. Niet verplicht, wel heel erg gaaf om te doen.

Na deze intense dag rijden zal iedereen toe zijn aan een fijne afsluiter. We rijden richting Dubai om in te checken bij één 
van de mooiste resorts van dit Emiraat. We verwelkomen je bij het Caesars Palace op Bluewaters Island, onder andere 
bekend van het grote reuzenrad. Hier relaxen we en maken we ons op voor een heerlijk diner in het hotel.

Dag 3 - Woensdag 9 februari 2022
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Vandaag rijden we niet, maar vliegen we! Voor deze wel hele bijzondere excursie ruilen we de supercars in voor vervoer 
door de lucht. ’s Ochtends worden we bij het hotel opgehaald om Dubai van boven te bekijken. Per helikopter! 

Na deze rondvlucht begeven we ons naar misschien wel het meest iconische hotel ter wereld. We gaan namelijk lunchen in 
het Burj al Arab, ook wel het enige 7 sterren hotel ter wereld genoemd. Geniet hier van het uitzicht, de ongekende service 
en een ervaring om nooit te vergeten.

Hierna keren we terug naar het Caesars Palace waar we relaxen op het strand van Cove Beach. Vanavond sluiten we 
Arabian Miles af met een spectaculair diner waar we nog niet al te veel over zullen verklappen.

Dag 4 - Donderdag 10 februari 2022



Na het ontbijt kun je nog genieten van een dag aan het zwembad alvorens je je klaarmaakt voor de terugreis. Geniet nog 
van de laatste zonnestralen voordat je weer terug naar Nederland reist.

Daarna is het toch echt time to say goodbye… Of boek je nog een paar nachtjes bij?

The Goodbye - Vrijdag 11 februari 2022
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HET EVENEMENT 
• Overnachting van 5 op 6 februari in Hyatt Hotel dicht bij het vliegveld.
• Officiele aanvang evenement zondag 6 februari 2022 in Address Beach Resort. 
• Finish evenement vrijdag 11 februari 2022 in Caesars Palace Resort.
• 6 Overnachtingen in luxueuze 5-sterren hotels en resorts, inclusief rijke ontbijtbuffets. 
• Iedere dag een uitgebreide lunch, volledig in stijl met het evenement.
• Diners op hoogwaardig niveau, inclusief non-alcoholische dranken.
• Diverse inbegrepen activiteiten zoals Jebel Jais zipline, dune buggies, helikoptervlucht, watersports

HOSPITALITY
• 24/7 begeleiding en ondersteuning van het ervaren StreetGasm team.
• Zorgvuldig uitgewerkt routeboek.
• Bagagebus en toegewijde crew welke zorg draagt voor uw bagage.
• Stickersets.
• Support bij de ontvangst en het inleveren van de gehuurde supercars.
• Mediateam bestaande uit een fotograaf en videoteam.
• Achteraf krijg je een prachtig fotoboek thuisgestuurd als blijvende herinnering aan het evenement. Ook zal er een volledige 

aftermovie gemaakt worden.

PRIJS en BETALING
• Deelname aan dit evenement bedraagt €9.750,- en is vrij van BTW. Deze prijs is geldig voor een team van twee personen 

en is op basis van één twee-persoonskamer. 
• Bij inschrijving betaal je 50% (€4.750,-) van het totale inschrijfgeld om je deelname te bevestigen, bij annulering heb je 

geen recht op restitutie. De overige 50% dient voor 10 januari 2022 voldaan te zijn.

Alles op een rijtje...

Wordt mede mogelijk gemaakt door



SUPERCAR RENTAL
Tijdens Arabian Miles dien je zelf een supercar te huren. Deze zal door ons team gestickerd en onststickerd worden. Het stickeren 
gebeurt bij het eerste hotel Address Beach Resort op de check in dag van het evenement. Op dag vier van het evenement laat je je 
auto weer achter bij Caesars Palace Resort. 

Wij raden aan om te werken met één van de door ons aanbevolen verhuurmaatschappijen. Deze partijen zijn betrouwbaar en 
staan bekend om het leveren van goede auto’s. Hier hebben we inmiddels goede afspraken gemaakt over het gebruik van de 
auto’s. Op de pagina hiernaast vind je een overzicht van de, op dit moment, beschikbare supercars en hun richtprijzen. Let op: 
de beschikbaarheid geschiedt op het first come, first served principe op het moment van boeken. Boekingen en betalingen 
(inclusief eventuele boetes en schades) gaan rechtstreeks via de verhuurmaatschappij, StreetGasm brengt je graag in contact. 

• De genoemde huurprijzen zijn de richtprijzen per dag, exclusief 5% btw. In totaal heb je de auto 3 dagen nodig. 
• De genoemde huurprijzen zijn inclusief verzekering voor 2 bestuurders. En we blijven binnen de inbegrepen kilometers.
• Hou er rekening mee dat voor iedere gehuurde auto een borg wordt gevraagd. Deze kan verschillen van 5.000 AED tot 

10.000 AED.

VLUCHTEN
De vluchten van en naar Dubai dient u zelf te boeken. 
Let er bij het boeken op dat u op zondag 6 februari 
halverwege de middag wordt verwacht bij het eerste hotel. 
Wij raden vlucht EK148 aan op zaterdag 5 februari.

* De hierboven genomende prijzen zijn richtprijzen en kunnen variëren. De prijzen in euro’s zijn afgerond en gecalculeerd aan de hand 
van de geldende valutakoers op het moment van het ontwikkelen van deze brochure. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Optioneel
SUPERCAR HUURPRIJS PER DAG

McLaren 570s Spyder 3.500 AED / €815

McLaren 720s 5.500 AED / €1280

Ferrari 488 GTB 3.200 AED / €750

Ferrari 488 Spider 3.600 AED / €840

Ferrari 812 7.000 AED / €1630

Ferrari F8 Tributo 7.000 AED / €1630

Lamborghini Aventador S 6.000 AED / €1400

Lamborghini Aventador SV 7.000 AED / €1630

Lamborghini Huracan 3.000 AED / €700

Lamborghini Huracan Spyder 3.600 AED / €840

Lamborghini Huracan Performante 3.600 AED / €840

Lamborghini Huracan Evo Spyder 4.500 AED / €1050



STREETGASM BV - DAMZIGT 18D - 3454PS DE MEERN
WWW.STREETGASM.COM - INFO@STREETGASM.COM


