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Kalendarz

03.01–03.02

Dubai Shopping Festival

Odbywa się co roku. W czasie
festiwalu fani zakupów mogą
liczyć na ogromne obniżki i wyprzedaże, zobaczyć kolekcje
znanych projektantów, koncerty, pokazy sztucznych ogni.
www.dubaishoppingfestival2013.
com

www.monoloco.
pl. Od sześciu
lat mieszka
w Dubaju.

)1 Suk Al Bahar

Old Town, Burj Khalifa
Luksusowy Suk al Bahar znajduje
się w samym sercu starego miasta, w sąsiedztwie najwyższego
budynku świata. Wzorowany
na klasycznej architekturze, jest
nową, ekskluzywną, a zarazem
utrzymaną w tradycyjnym klimacie urokliwą wersją arabskiego
targu. To również miejsce dla
prestiżowych butików i jednych z lepszych restauracji
w mieście z widokiem na wieżowiec Burj Khalifa i otaczającą
go promenadę.
www.soukalbahar.ae

)2 JBR Walk

Dubai Marina, Jumeirah Beach
Residence
Deptak jest jednym z ulubionych
miejsc mieszkańców Dubaju. Ma
międzynarodowy charakter, pozytywną atmosferę, zaś architektura
jest wypadkową futuryzmu i tradycji. Ulokowany między piaszczystą plażą i lasem pocztówkowych
wieżowców, z licznymi restauracjami, ekskluzywnymi sklepikami
i kawiarenkami, jest idealnym
miejscem na spędzenie wieczoru.

Krajobraz przyszłości Arabscy szejkowie stali się mistrzami futurystycznych

kreacji, tworząc najbardziej kosmopolityczne miasto Bliskiego Wschodu,
w którym science fiction staje się rzeczywistością [tekst: maria brzezińska]
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ciągają klientów atrakcjami w rodzaju stoków narciarskich, ogrodu
zoologicznego i pływających nad głowami ryb. A kiedy już próbujemy
stamtąd wyjść, okazuje się, że schody pomiędzy poszczególnymi piętrami położone są spory kawałek od siebie (jeszcze dalej niż w przeciętnym europejskim mallu) – jest więc szansa, że zanim zjedziemy
na parter, skusi nas po drodze jeszcze jedna lśniąca witryna.
W poszukiwaniu ducha historii warto zajrzeć do Muzeum Dubaju
i sprawdzić, jak wyglądało tu życie przed nastaniem ery ropy naftowej
– niektóre eksponaty liczą nawet 5000 lat, a ekspozycje mieszczą się
w najstarszym w mieście budynku, forcie Al Fahidi z 1787 r. Jednak
zarówno muzealne, jak i nowoczesne atrakcje mają wspólny mianownik – tworzą kolejną wyreżyserowaną przestrzeń.
Gdzie jest więc prawdziwe życie? Może właśnie nieopodal muzeum,
w dzielnicy Al Bastakiya? To labirynt uliczek, dawniej stanowiących
trzon rybackiej wioski. Tutejsze domy zwieńczone są wietrznymi wieżami „barjeel”, które chłodzą pozostałe pomieszczenia. Co krok można się natknąć na galerie sztuki, zacienione kawiarenki i restauracje
z przewiewnym tarasem na dachu. Małe sklepiki pełne są przypraw,
kolorowych tkanin, wonności, zaś sprzedawcy zdecydowanie wyznają
tradycyjny sposób handlowania – tutaj nie uniknie się targowania!
Która rzeczywistość bardziej zachęci – czy ta wykreowana, ograniczona jedynie wodzami fantazji architekta, czy ta na uboczu, ściśnięta
na skrawku terenu nad rzeką, przytłoczona rozmachem sąsiadującej

złotą biżuterią, sprzedawaną tak samo jak złoto – na wagę

)3 Arabian Tea House
Café

Villa 63, Al Fahidi St, Bur Dubai
W kawiarni, ukrytej w murach starej Bastakiyi, można doświadczyć
arabskiej gościnności. W towarzystwie lokalnej sztuki, dumnie
eksponowanej na piaskowych
ścianach dziedzińca, książek
i ręcznie tworzonej biżuterii,
skosztuj świeżo przygotowanych
wegetariańskich potraw: sałatek,
zup, kanapek, lodów czy chociażby orzeźwiającej lemoniady
z miętą. www.arabianteahouse.co

)4 Restauracja Al Mallah

Al Diyafah St, Satwa
Daleko jej do splendoru dubajskich restauracji, jednak to
niekomercyjne miejsce o ubogim
wnętrzu nigdy nie świeci pustkami. Jeśli więc szukasz tradycyjnych, prostych arabskich potraw,
warto zapamiętać tę nazwę – to
właśnie tutaj serwują najlepszą
shawarmę i falafel w mieście.

POLECA
Benjamin
Arshee
Zajmuje się
grafiką, animacją i fotografią.
Obecnie pracuje
w Dubaju jako
dyrektor
artystyczny

)5 Barasti Beach

Al Sufouh Rd,
Jumeirah Beach
Cztery w jednym – restauracja,
plaża z rozstawionymi wygodnymi łóżkami, lounge bar i sports
bar, w którym na ogromnym
ekranie można oglądać mecze
i inne wydarzenia sportowe na
żywo. Niestety nie jest to tanie
miejsce – dania główne (pasty,
ryby, grillowane mięso) kosztują
50–110 zł, drinki 30–50 zł.
www.barastibeach.com

14–22.02

Skywards Dubai
International Jazz
Festival 2013

Aby zobaczyć światowe
gwiazdy jazzu, co roku ściągają
do Dubaju dziesiątki tysięcy
melomanów. Jednego wieczoru
odbywają się 3 koncerty, wstęp
ok. 90 zł.
www.dubaijazzfest.com

14–16.03

Taste of Dubai Festival

Impreza skierowana do
smakoszy i fanów jedzenia.
To już szósta edycja festiwalu,
na którym zostaną zaprezentowane potrawy, restauracje,
znani kucharze itd. W czasie
zeszłorocznej edycji pojawiło
się niemal 23 000 osób. Dzieci
do lat 12 wstęp bezpłatny,
dorośli ok. 70 zł (w przedsprzedaży 50 zł).
www.tasteofdubaifestival.com

18–21.03
Design Days

Jedna z największych imprez
odbywających się corocznie
w Dubaju prezentuje zarówno
wystawy wiodących designerów na świecie, jak i odkrycia
roku. Do tego bogaty program
warsztatów i seminariów.
Wstęp ok. 40 zł.
www.designdaysdubai.ae

do 30.03
Global Village

fot: shutterstock.com (3), arch. prywatne (2)

N

ie będzie to odkrywcze stwierdzenie, ale
o Dubaju naprawdę trudno opowiedzieć, nie
używając słowa „naj”. Najwyższy budynek
świata, najtrudniejsza kryta trasa narciarska,
największy park rozrywki, najbardziej luksusowy
hotel, najnowocześniejsze metro, a na dokładkę
kompleks największych na świecie sztucznych
wysp – nie da się ukryć, że rządzących miastem szejków opanowała
mania wyjątkowości.
Na południowym brzegu rzeki Dubai Creek rozciąga się szklana
dzielnica drapaczy chmur, eleganckich hoteli i restauracji, poprzecinana wielopasmowymi drogami, po których jeżdżą drogie
auta. Jak podejść do tego ociekającego luksusem miasta? Jak
odnaleźć się w przestrzeni, której każdy element został specjalnie zaprojektowany?
Najprościej zacząć od turystycznych atrakcji – są tak efektowne,
że w ekspresowym tempie pozwolą zapomnieć o całym świecie, nie
tylko dzieciom, ale i dorosłym. Weźmy taki park wodny Wild Wadi,
przypominający arabską oazę – pełen jest wymyślnych zjeżdżalni; od
ogromnego wodnego roller-coastera, który potrafi rozpędzić człowieka do 80 km/godz., aż po kilkusetmetrowej długości rzekę, oferującą
łagodny, rodzinny spływ na dmuchanych kołach. Kolejną porcję
adrenaliny zagwarantuje pustynne safari, a ogromne centra handlowe
zatroszczą się o odchudzenie portfeli. Zmyślnie zaprojektowane, przy-

} Gold Souk – słynny targ w dzielnicy Deira. Kilkaset stoisk ze

} Przejażdżka na wielbłądzie jest często gratisowym dodatkiem do pustynnego safari pod Dubajem

Jedna z największych atrakcji
w Dubaju, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Globalna
Wioska to tematyczny park
w ogromnej dzielnicy rozrywki
Dubailand (www.dubailand.
ae); przez 161 dni, 36 różnych
wystawców z całego świata
prezentuje kulturę i tradycję
swych krajów, a 26 restauracji
proponuje egzotyczne smaki.
To również czas koncertów,
parad, pojawi się chiński cyrk
i tańce Bollywood.
www.globalvillage.ae
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Informacje praktyczne

Tani Dubaj:

{ Fort Al Fahidi

1. Time Out Dubai City Card to
darmowa karta ze zniżkami
do restauracji, pubów, hoteli,
SPA etc. Wystarczy zarejestrować się na www.timeoutdubai.
com i po przyjeździe odebrać kartę.
2. Po mieście poruszaj się
autobusami – bilet kosztuje
1 dinar, czyli niecałą złotówkę. Tyle samo zapłacisz za
publiczną wodną taksówkę na drugą stronę rzeki
Dubai Creek.
3. Jeśli chcesz tanio uszyć
porządny garnitur (już za
500 zł), skrojony specjalnie
na ciebie, udaj się na ulicę Al
Fahidi w dzielnicy Bastakiya
– znajdziesz tam wiele zakładów, a jedne z lepszych to Al
Nahda Tailors dla mężczyzn
i Dream Girl Tailors dla kobiet.
4. Ulica Al Dhiyafah w dzielnicy Satwa jest dobrym
miejscem, by zjeść niedrogo
i smacznie. Wiele restauracji
oferuje atrakcyjne cenowo
zestawy lunchowe.
5. We wtorki większość klubów oferuje min. 2 darmowe
drinki dla pań.

www.myfeelingoftheworld.
wordpress.com

mogą się poczęstować pyszną,
arabską kawą.

)8 Meczet szejka Zayeda
w Abu Dhabi

Warto poświęcić jeden dzień
i wybrać się do przepięknego
meczetu w stolicy ZEA (2 godz.
autobusem z Dubaju). Najlepiej
zarezerwować sobie więcej
czasu na zwiedzanie (również
darmowe z przewodnikiem)
i kontemplację, zwłaszcza przy
zachodzie słońca.
www.szgmc.ae

)6 Dubajskie metro

POLECA
Rod Sano
Doradca finansowy, zapalony
podróżnik. Od
kilku lat mieszka w Dubaju

Nowoczesne, zdalnie sterowane,
ciągnące się nad całym Dubajem
metro. Polecam zasiąść w pierwszym wagonie niczym w kolejce
górskiej i podziwiać miasto
z mknącego pociągu.

)7 Heritage House

Al Ahmadiya St, Deira
Jedno z bardzo przyjemnych
dubajskich muzeów, pozwala
zapoznać się z tradycją, historią
oraz zobaczyć, jak żyło się na
przełomie XIX i XX wieku. Budynek
należał do szejka, który otworzył
tam pierwszą szkołę w Dubaju.
Po zwiedzaniu wszyscy turyści
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)9 Neos Bar

Emaar Boulevard, Downtown
Ekskluzywny bar w stylu art
déco na 63 piętrze 5* hotelu
The Address Downtown Dubai,
z widokiem na Burj Khalifa. Stroje
niekoniecznie wieczorowe, ale
na pewno bardziej eleganckie
niż za dnia. Jedno z nielicznych

miejsc, w których miejscowi mogą
pić alkohol ubrani w tradycyjny
arabski strój.

!0 Spice Souk

Sikkat Al Khail Rd, niedaleko
Gold Souk, Deira
Lokalny targ pełen kolorów i zapachów, z przyprawami, ziołami,
herbatami. Dobre miejsce, żeby
tanio kupić szafran, kadzidełka
i sziszę.

!1 Deira Fish Market

Palm Deira Metro Station 1
Targ rybny w dzielnicy Deira, tuż
obok stacji metra. Otwarty jest
od rana do późnego wieczora;
handlują na nim Arabowie, Hindusi, Pakistańczycy, Chińczycy
i Filipińczycy. Znajdziesz tam
ogromną ilość tanich ryb i owoców morza, ale nawet jeśli jesteś
na krótkich wakacjach i stołujesz
się na mieście, warto pójść
na targ i przyjrzeć się lokalnemu kolorytowi.

!2 Dzielnica Al Bastakiya

Położona jest nad rzeką Dubai
Creek; mieści się w niej muzem
Dubaju i Suk Kabir. Spacer po najstarszej części miasta na pewno
będzie dużą przyjemnością.

Od 6 lutego 2013 r. linia lotnicza
Emirates uruchomi bezpośrednie, codzienne połączenia
między Warszawą a Dubajem.
Zakup biletu (w dwie strony
kosztuje ok. 2000 zł) uprawnia
do dużej zniżki na wizę. Połączenia z przesiadką oferuje więcej
linii, np. Lufthansa i Lot.

Wiza

!5 Jumeirah Beach Park

Jumeirah Rd
Park połączony z plażą. Wstęp
kosztuje ok. 4 zł. Można się
opalać, pływać (na plaży są
ratownicy), grillować w specjalnie przygotowanych do tego
miejscach, spacerować. Otwarty
w godzinach 8.00-22.30; w poniedziałki miejsce dostępne jest tylko
dla pań i dzieci!

!6 Restauracja Pai Thai

Madinat Jumeirah
Uważana za najlepszą tajską
restaurację w Dubaju (co za tym
idzie, jest droga – bez problemu wydasz tu kilkaset zł). Sam
Madinat to kompleks dwóch
hoteli, centrum handlowe z teatrem i mnóstwem restauracji oraz
knajpek. Urokliwe miejsce w stylu
starego arabskiego miasta.

Promesę wizową można
uzyskać jedynie u pośredników (nie w ambasadzie!), po
czym samą wizę odbiera się
na lotnisku, po wylądowaniu.
Pośrednicy to:
- hotele 4* i 5*
- linia lotnicza Emirates
(przy zakupie biletu dostajemy
wizę na 30 dni w cenie 340 zł
zamiast 597 zł)
- biura podróży
Ceny wiz:
7-dniowa 497 zł
14-dniowa 547 zł
30-dniowa 597 zł
Istnieje również możliwość
wykupienia wizy 96-godzinnej, która przy zakupie biletu

na rejs linią Emirates kosztuje 290 zł.
Średni czas oczekiwania
na wizę wynosi od 2 do 7
dni roboczych.

Kiedy jechać?

W czasie polskiego lata
temperatury sięgają tam nawet
50°C. Najlepiej jechać w okresie
zimowym (koniec listopada
– kwiecień), kiedy jest o wiele
chłodniej: 23-31°C.

Waluta

1 dirham (AED) = 0,88 PLN

Noclegi

Sieć Ramee ma kilka niedrogich, szczególnie jak na Dubaj,
hoteli 3*. Dwójka ze śniadaniem
od 235 do 500 zł w zależności
od hotelu. Większość posiada
basen, saunę oraz kryty parking.
Wi-Fi dostępne za dodatkową
opłatą. www.rameehotels.com

Języki

Językiem urzędowym jest
arabski, w użyciu również perski, angielski, hindi, urdu.

reklama

!3 Al Karama

To dzielnica mieszkalna, ale
bardziej znana jest z licznych
sklepów z tanimi meblami, podrabianymi zegarkami i torebkami.
Można tam również natrafić na
wyprzedaże znanych projektantów. Pełno w niej tanich knajpek
i barów z kuchnią azjatycką (z Indii,
Pakistanu, Sri Lanki, Chin, Filipin,
Tajlandii) i arabską.
POLECA
Wanda
Rybkowska-Cegielska
Mieszka w Dubaju od dwóch lat.
Prowadzi fotobloga www.duba-

jewo.blogspot.
com

!4 Wydma Big Red

Dubai-Hatta Rd, niecała
godzina jazdy z Dubaju
Świetny teren, aby spróbować
off-roadowej jazdy. Hasając
po wydmach, można się natknąć
na wielbłądy i ich opiekunów.
Niedaleko znajdują się również
wypożyczalnie quadów i dżipów.
www.dubaisandboarding.com

foto: shutterstock.com, arch prywatne (3)
Mapa: michał maj

POLECA
Katarzyna
Mroczkowska
Zawodowa
siatkarka,
aktywistka
praw człowieka.
Dubaj zwiedzała z plecakiem.
Autorka bloga
podróżniczego

Jak dolecieć?

służył dawniej
do obrony przed
najazdami
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