DUBAI

Sol, shopping
og store
armbevægelser

I Dubai møder mellemøsten vesten og bliver til et
eksotisk og overdrevent fatamorgana i luksusklassen.
Er sol, shopping, skyskrabere og sand noget for dig?
Så er det heldigt, at det ikke er så dyrt, som det lyder.

Luksushotellet Burj Al Arab, hvor Stein Bagger
boede i en 640 kvm suite.

Neos skylounge på 63. etage med udsigt
til verdens højeste bygning, Burj Khalifa.

Der er garanti for en anderledes rejseoplevelse. Dubai er et
flimrende syn af skyskrabere,
storby, shopping og sheiker i
lange hvide gevandter og tørklæder på hovedet. Det er som
at træde ind i en arabisk, lidt syret science fiction-film og straks
få hovedrollen. Du har pludselig
adgang til vild luksus, skønne
strande, storslåede bygninger
og det hele er så meget, at det
næsten er uvirkeligt.
For 50 år siden var Dubai en ørken. I dag er det en pulserende
storby, hvor alt helst skal være
større, længere, voldsommere,
og højere end alle andre steder
i verden. Og hvor 50 graders
varme om sommeren gør det
nødvendigt med aircondition i
busstoppestederne.
Dubai er kontrasternes by. Midt i
den moderne storby går mange
arabere klædt i beduinens klædedragt og kvinderne med slør.
Du kan stå på ski i et shoppingcenter midt i ørkenen. Eller bo
på en kunstig ø formet som en
palme. Finanskrisen har sat en
stopper for de vilde byggeprojekter, men for turisterne er krisen en god nyhed. Man behøver
ikke længere være oliesheik eller
finanssvindler a la Stein Bagger
for at få en bid af luksuskagen
og opleve Dubai.
AF HEIDI VESTERBERG.
FOTO: HEIDI VESTERBERG,
FOTOLIA M.FL.
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SHOPPING
Alt er større i Dubai. Især når det
gælder shopping. Dubai byder på gigantiske shoppingpaladser med alle
de store internationale brands, men
også på traditionelle arabiske basarer. Kan især betale sig at købe guld.
Nyd oplevelsen af luksus og synet af
storshoppende arabere i traditionelle
klædedragter.
DUBAI MALL
Verdens største shoppingcenter med
over 1200 butikker og alle store internationale mærker. Dubais nyeste mall
med masser af inspirerende butikker.
Bliver du træt af at shoppe, kan du
tage en tur på skøjtebanen eller beundre hajerne i det store akvarium og
undervandszoo. Entre: 20-50 AED.
Sheikh Zayed Road
Thedubaimall.com/en
MALL OF THE EMIRATES
Gigantisk moderne shoppingpalads
– og du kan bo i det. Har både indbygget luksushotel og indendørs skibakke. Prøv også VIP-biografen med
servering og supersæder.
Sheikh Zayed Road
Malloftheemirates.com/en
DUBAI OUTLET MALL
Ligger et godt stykke uden for byen.
Mulighed for fund og designervarer
til lavpris.
Al Aine Road – Route 66.
Dubaioutletmall.com
www.altfordamerne.dk
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GÅ IKKE GLIP AF

Dubais berømte
guldmarked.

SKYSKRABERE
Kig op og ud. Hele tiden. Dubais
skyskrabere er den helt store seværdighed med hver deres særpræg.
Den mest berømte er Burj Khalifa
(tidligere Burj Dubai) verdens højeste bygning og centrum i den nye
urbane bydel med masser af hoteller,
restauranter og butikker.

MADINAT JUMEIRAH
Om dagen afslappet hyggeområde
med shopping, caféer og restauranter. Om natten godt sted at gå i byen.
Et miks af Venedig, arabisk palads og
Tusind og en nat. Det hele er opdelt
i tre dele: Madinat, Mina Salam og
Al Qasar. Tag en romantisk sejltur på
kanalerne, og se det hele.

PALMEN OG THE WORLD
Eksempler på Dubais ambitiøse og
let vanvittige byggeprojekter.
Kunstige øer langs med kysten formet som palmer og et helt verdenskort.

BURJ AL ARAB
Det syvstjernede hotel er allerede et
ikon og en arkitektonisk legende. Det
var her, Stein Bagger hyggede sig i
de gode gamle dekadente dage. Det
sejlformede hotel i vandkanten er
den ultimative og overdrevne luksus
med værelser på mindst 150 kvm.
Priserne er derefter.
Ses gratis fra stranden. Eller fra caféerne i Madinat Jumeirah
Tag en drink eller lidt afternoon tea i
hotellets Sky View Bar. Reserveres i
forvejen.
Afternoon Tea: 13.00-17.30, pris ca.
590 kr. pr. person.
Bestil på BAArestaurants@jumeirah.
com

FREDAGSBRUNCH
Særligt koncept i Dubai, der holder
weekend fredag og lørdag. Kæmpebuffeter med fri champagne, vin og
drinks. Prøv fredagsbrunch på:
H Burj Al Arab. Dyrt. Udsigt til de kunstige øer Palmen og the World.
H Den australske restaurant Yalumba
i hotel Le Méridien Dubai. Populær
brunch med fokus på boblende
drikkevarer.
H Al Qasar hotellet – høj musik, fantastisk mad og paladsomgivelser.,
ØRKENSAFARI
Rutsjebanecruise gennem ørkenen
i jeep. Sandet sprøjter til alle sider,
speederen er i bund og en kæde af
jeeps drøner op og ned ad sandbankerne. Sjovt og vildt. Bagefter middag
i ørkenen med mavedans, kameler
og vandpiber. Forskellige arrangører,
men prøv Lamatours.ae.

HOTEL ATLANTIS
Kæmpestort luksushotel med 1.500
værelser. En lyserød Disneydrøm af
et arabisk luksuspalads med fantastisk undervandsverden, vandland og
enestående akvarium. Stor oplevelse
for både børn og voksne.
Atlantis.com

DINNERCRUISE PÅ CREEKEN
Flydende restauranter sejler dig op
og ned ad Dubai-bugten. Indtag udsigten som dessert.
Mange forskellige udbydere. Spørg
på hotellet, eller tjek Time Out.
SKI I VARMEN
Gå direkte fra ørkenens hede til skibakken. Shoppingcenteret Mall of the
Emirates har indbygget alpelandskab
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med flere pister og små bakker. Drik
afterskiing-kakao med arabere i tophuer og lange frakker. Og tag shorts
på bagefter. 270 danske kr. for to
timer. Mulighed for skiskole.
Skidxb.com

FEM GODE SPISESTEDER

Burj Khalifa.

NOBU
Robert De Niros japanskinspirerede
restaurant på Atlantis Hotel. Dyrt,
men enestående.
BUDDHA BAR
Maden er lige så lækker som indretFortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side
ningen. Åbner først kl. 20.00. Bestil
bord. Ved Grosvenor House i Dubai
Marina.
AUTOMATIK RESTAURANT
Ligger flere steder i byen og ligner et
cafeteria, men maden er fantastisk
– og billig. Bestil Arabisk mezze, og
nyd mange småretter.
VILLA BEACH
Ved Jumeira Beach hotel. Placeret
helt nede ved vandet med den mest
fantastiske udsigt. Du betaler også
for den, men det er pengene værd.
THE ADRESS HOTEL DOWN
TOWN
Det nye spektakulære hotel har flere
restauranter. Vælg den asiatiske og
nyd den lækreste sushibuffet med
små fine kunstværker, der kan spises.
Emaar Boulevard, Downtown Burj
Dubai.

SOUKS
MELLEMØSTENS MARKEDER

Gør et guldkup på Gold Souk.

Indendørs skipiste i Mall of the Emirates.

DUBAI

I den gamle bydel Deira tæt ved
creeken (floden) finder du traditionel markedsstemning i de arabiske
souks. Indled evt. besøget med at
krydse creeken i en af de små abrabåde sammen med de lokale.
DEIRA OLD SOUK
Dubais ældste souk med små stræder og alverdens varer fra køkkenudstyr til østens tekstiler.

Fra ressortområdet Madinat Jumeirah kan du også
nyde udsigten til det syvstjernede hotel Burj AL Arab.

SPICE SOUK
Nyd duften af krydderier, parfumer og
aromatiske olier.
GOLD SOUK
Byens berømte guldmarked, hvor alle
butikker glimter af guld fra 18 til 24
karat. Gør et godt køb, og køb guld
for halv pris i forhold til Danmark.
LUKSUS-SOUK
Tag en taxa til Madina Jumeirah tæt
ved stranden. Elegant souk med
aircondition og indbydende butikker
med lækre puder, tæpper og arabisk
kunsthåndværk. Og så befinder du
dig lige midt i et af byens bedste
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Ørkensheikerne
shopper helt
igennem i Mall
of the Emirates.

Spice Souk.
www.altfordamerne.dk ALT 09/2010
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områder med caféer, restauranter og
udsigt til kanaler.
Jumeirah.com/en

SÅDAN KOMMER DU RUNDT:
I foråret udvider Dubai metroen med
flere stationer og ruter. Indtil da er det
nemmeste at tage en taxa.
Tip: Lad, som om du bor i Dubai, så
tager chaufføren den direkte vej.

DRINKS OG DANS
NEOS
Fantastisk skylounge på 63. etage.
Panoramaudsigt og direkte udsyn
til verdens højeste tårn Burj Khalifa.
Omgivelser, der får selv en studerende til at føle sig som millionær.
Emaar Boulevard, Downtown Burj
Khalifa

Gå på jagt efter traditionelle arabiske
lamper i det elegante Souk Madinat.

PINK TAXI
Praj evt. en pink taxi fra selskabet Ladies Taxi. Taget er pink, chaufføren er
kvinde og ingen adgang for mænd.
Til gengæld fuld forståelse for mange
indkøbsposer.

360°
Som navnet antyder en bar med udsigt hele vejen rundt. Placeret på taget af en restaurant på yderste spids
af en mole. Gode dj’s.
Jumeirah Beach Hotel.

Dubai er et af syv emirater i De Forenede Arabiske Emirater.
Byen Dubai har 1,5 millioner indbyggere og er et sikkert sted at rejse.

THE 400 NIGHTCLUB
Populær og eksklusiv natklub med
røde sofaer, guldspejle og draperinger. Fairmount Hotel

BEDSTE REJSETIDSPUNKT
Oktober–april. Varmt og behageligt.
Om sommeren kan temperaturen
stige til 50 graders varme!

FAKTA OM DUBAI

VALUTA
Dirham (AED – Arabiske emiraters
Dirham). Der er mange pengeautomater, og de fleste steder tager imod
kreditkort. Medbring evt. kontanter til
taxien.

SOV GODT
Finanskrisen har ramt hotellerne i
Dubai og nogle steder er priserne
halveret. Prøv at forhandle dig til en
god pris.
SYV STJERNER
En nat i det berømte syvstjernede
hotel Burj Al Arab koster ca. 9.000 kr.
Og den pris kan ikke forhandles. Så
sover du også i Dubais vartegn og
samme sted som Stein Bagger – før
skandalen.
Jumeirah.com
FEM STJERNER
Du behøver ikke forlade Fairmont
Hotel for at få en oplevelse. Hotellet
har det hele med flere restauranter,
cigarbar, natklub, spa og udsigt til
skyskrabere fra poolen. Og selvfølgelig masser af luksus for ca. 1.700
kr. pr. nat.
Fairmont.com/DubaiFairmount
TRE STJERNER
Hotel Ibis Deira City Centre – når du
bare skal sove. Ca. 400 kr. pr. nat.
Ibishotel.com
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Madinat Jumeirah er et luksusressortområde designet
som en blanding af Venedig og arabiske paladser.

PÅKLÆDNING
Dubai er en moderne storby, men
trods alt et muslimsk land. Lad det
mest sexede outfit blive hjemme,
og medbring evt. tørklæde til bare
skuldre. Og ja. Bikini på stranden og
ved poolen er helt okay.

SÅDAN KOMMER DU
TIL DUBAI:
Lavprisselskabet Norwegian flyver
direkte til Dubai til udgangen af marts.
En retur fra København ca. 5.000 kr.
Norwegian.com
Find afgange hos andre selskaber
med skift undervejs fra ca. 3.500 kr.
retur på Dubai.dk
ALT for damerne var inviteret af Norwegian og Dubais Departement of tourism
and commerce marketing.
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