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Safari po pustyni
Mnóstwo adrenaliny dostarczy samochodowy
rajd po pustynnych wydmach, zakończony
tradycyjnym wieczornym poczęstunkiem,
fajką wodną, pokazem tańca brzucha i jazdą
na wielbłądzie.
Wyścigi wielbłądów
To niezwykłe wydarzenie, które trzeba zobaczyć, odwiedzając ZEA. Wyścigi odbywają się
w sezonie zimowym, na torze wyścigowym
w Al Marmoum.
Kolacja na wodzie
Romantyczna uczta podczas rejsu po Dubai
Creek tradycyjną drewnianą łodzią zwaną
dhow to jedna z najbardziej popularnych turystycznych atrakcji w Dubaju.
Ski Dubai
Na turystów potrzebujących nieco ochłody
czeka sztuczny stok narciarski w Mall of the
Emirates. Można tu również wziąć lekcje snowboardingu i... odwiedzić pingwinarium.

Podróż balonem nad pustynią
Wyprawa o wschodzie słońca obﬁtuje w niezapomniane widoki i przeżycia. Przy odrobinie
szczęścia można zobaczyć z góry wielbłądy
powoli przemierzające pustynne szlaki.
Zapasy na piachu w wykonaniu
pakistańskich robotników
Do dzielnicy Deira warto się wybrać z co najmniej dwóch powodów: po to, aby skosztować najlepszej shawarmy (znanej w Polsce
pod nazwą kebabu) i zobaczyć pakistańskich
zapaśników w akcji.
Dolphin Bay
Pływanie z delﬁnami w hotelu Atlantis na
słynnej wyspie Palm Jumeirah będzie niezapomnianym przeżyciem dla całej rodziny.
Wild Wadi Waterpark
We wspaniałym parku wodnym z licznymi
zjeżdżalniami i sztucznymi falami sięgającymi
kilku metrów można spędzić cały dzień, nie
nudząc się ani przez sekundę.
Poławianie pereł
Własną perłę można wyłowić podczas tradycyjnego nurkowania na bezdechu pod czujnym okiem instruktora.

NAJWAŻNIEJSZE FESTIWALE, KTÓRYCH NIE
MOŻNA PRZEGAPIĆ

Alserkal Avenue
Artystyczna aleja w dzielnicy Al Quoz, miejsce
godne polecenia dla wszystkich zainteresowanych sztuką współczesną.

Dubai World Cup
Wspaniałe wyścigi konne są jednym z najbardziej elitarnych wydarzeń w regionie. Biorą
w nich udział ważne osobistości ze świata
polityki, sportu i mediów.

Gate Village w DIFC
Zagłębie komercyjnych galerii artystycznych
na wysokim poziomie. Regularnie oferuje
noce artystyczne.
Dubai Moving Image Museum
Nowo otwarte muzeum kinematograﬁi. Pozwala wybrać się w podróż w przeszłość obrazu ruchomego przed powstaniem kina, jakie znamy dzisiaj.
The Archive
Założona niedawno biblioteka znajduje się
w Safa Park. W ofercie ma nie tylko ciekawe
dzieła dotyczące kultury regionu, ale także
oferuje różnego rodzaju spotkania i warsztaty,
zarówno artystyczne, jak i literackie.
The Magazine Shop
Kafejka literacka z szerokim wyborem unikatowych publikacji i magazynów ze świata.
Odbywają się tu koncerty i różne imprezy
artystyczne.

Art Dubai
Doroczne targi sztuki, które odbywają się
w Madinat Jumeirah i przyciągają setki gości
z całego świata.
Dubai International Film Festival
Popularny festiwal ﬁlmowy w Dubaju. Można
tu zobaczyć dzieła popularnych twórców ze
świata oraz debiutantów z regionu.
Jazz Fest
Festiwal muzyki jazzowej i popularnej, organizowany przez linie lotnicze Emirates Airline, przyciąga tysiące widzów każdego roku.
Lit Fest
Wielki festiwal literatury. W jego trakcie odbywają się również warsztaty pisarskie i dyskusje panelowe oraz wykłady i prelekcje prowadzone przez światowej sławy twórców.
Dhow Racing
Regaty tradycyjnych łodzi żaglowych dhow.
Odbywają się u wybrzeży ZEA niemal przez
cały rok. Jest to niezwykłe widowisko, w którym uczestniczą dziesiątki drużyn żeglarskich
z regionu, warto na ten czas wynająć łódź motorową, aby zapewnić sobie najlepszy widok.

Lekcja jazdy terenowej
Każdy może poczuć na własnej skórze smak
rajdu Paryż–Dakar, zapisując się na lekcję
jazdy terenowej po pustyni, prowadzonej pod
okiem doświadczonego instruktora.

Kup książkę

Poleć książkę

Kup książkę

Poleć książkę

Atrakcje Dubaju

Atrakcje Dubaju

PRZEŻYCIE, KTÓRE MUSI
SIĘ STAĆ UDZIAŁEM
KAŻDEGO TURYSTY

WSPÓŁCZESNE PEREŁKI
KULTURALNE I ARTYSTYCZNE DUBAJU

360°
Bardzo urokliwy klub nocny z dobrą muzyką
i świetną atmosferą, położony na końcu promenady morskiej pomiędzy Burj Al Arab i Jumeirah Beach Hotel – widok na °!

Karma Kafé
Restauracja o niezwykłym wnętrzu i atmosferze, przygotowana przez twórców
słynnej na całym świecie sieci restauracji
Buddha Bar. Znajduje się w kompleksie
Souk Al Bahar.
La Petite Maison
Francuski szyk i klasa w samym centrum ﬁnansowym Dubaju, jest to jedno z tych miejsc
w Dubaju, gdzie każdy lubi się pokazać.

Nasimi Beach
Klub na plaży, znajdujący się tuż przy hotelu
Atlantis na Palm Jumeirah. Wizyta w Nasimi
daje możliwość relaksu do późnych godzin
nocnych tuż nad wodą.
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Cavalli Club
Mieszczący się w hotelu Fairmont przy
Sheikh Zayed Rd klub nocny to obraz Dubaju w całej doskonałości. Pełen przepychu wystrój wnętrz oraz elitarna klientela
gwarantowane.
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NAJCIEKAWSZE JADŁODAJNIE,
KTÓRE NIE ZRUJNUJĄ NAM KIESZENI
Bait Al Wake el
Restauracja nad samą wodą w starej części
Dubaju, w bocznej uliczce rynku tekstylnego;
można tu spróbować arabskich specjałów
w odprężającej atmosferze.
Zaroob
Jadłodajnia z interesującymi lewantyńskimi
przysmakami, mieści się niedaleko DIFC, przy
Sheikh Zayed Rd.
Bu Qtair
Smażalnia ryb położona niemalże na plaży
Umm Suqeim. Wystarczy wybrać rybę lub
krewetki zamarynowane w sosie curry i delektować się prostotą tego posiłku.
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Bonna Anne e
Etiopska jadłodajnia w dzielnicy Deira. Podawane są tu autentyczne dania z Etiopii, które
zjada się bez użycia sztućców.
Gazebo
Sieć indyjskich restauracji. Duży wybór dań
i przyzwoite ceny.
Al Fanar
Jedna z niewielu w mieście prawdziwie„emirackich” restauracji, serwująca lokalne potrawy;
znajduje się w dzielnicy Festival City.
Ravi’s
Pakistańska restauracja serwująca dania prosto
z pieca na ruchliwej ulicy w dzielnicy Satwa.
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NAJBARDZIEJ LUKSUSOWE KLUBY
NOCNE I RESTAURACJE
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Atrakcje Dubaju

ATRAKCJE POZA MIASTEM
Muzea w Asz-Szarika
Stolica sąsiadującego z Dubajem emiratu Asz-Szarika jest znana z licznych muzeów i galerii,
odbywają się tu również cykliczne imprezy
i festiwale artystyczne.

Nurkowanie w Dibba i Khor Fakkan
W Dubaju można zapisać się na wycieczkę
nurkową na Zatoce Omańskiej. Divers Down
to jeden z ośrodków nurkowych wartych
sprawdzenia.

Góry Hadżar
Surowe skaliste góry wyłaniające się po
wschodniej i północnej stronie Półwyspu
Arabskiego. Zdecydowanie warto wybrać się
tu na trekking z przewodnikiem.

Połów ryb na Zatoce Omańskiej
Interesujące doświadczenie dla zapalonych
wędkarzy. Najciekawsze wyprawy wędkarskie
odbywają się w rejonie półwyspu Musandam.

Nocne safari z noclegiem na
pustyni
Kolejna atrakcja, którą warto wpisać w kalendarz wizyty w ZEA. Nocne safari odbywają się
na terenie pustynnego rezerwatu przyrody
Dubai Desert Conservation Reserve.

Liwa Oasis
Aby zobaczyć prawdziwą oazę rodem z Baśni
 nocy, warto wybrać się na wycieczkę na
południe emiratu Abu Zabi do Liwa Oasis. Po
drodze można się również pokusić o spędzenie nocy w hotelu Tilal Liwa, w samym sercu
pustyni, oddalonym ok.  km od Abu Zabi.

Oazy i zoo w Al-Ajn
Miłośnicy przyrody nie będą zawiedzeni, wybierając się na jednodniową wycieczkę poza
Dubaj do odległego o ok.  km Al-Ajn, zwanego „miastem ogrodów”.

Yas Island, Abu Zabi
Wyspa o przeznaczeniu rozrywkowo-wypoczynkowym, znajdują się tu nowoczesne
tory wyścigowe Yas Marina Circuit, hotele
oraz amﬁteatr.
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Dubai Creek i Bur Dubai
Aby właściwie zrozumieć fenomen jednego
z najszybciej rozwijających się miast na świecie, należy zacząć od dokładnego poznania
jego historii. W tym celu najlepiej udać się
do najstarszej części Dubaju, Bur Dubai, położonej nad przedłużoną zatoczką naturalną
o nazwie Dubai Creek. Cała historia miasta

zaczyna się właśnie tutaj, od małej osady
poławiaczy pereł. Jeszcze w latach . ubiegłego wieku była to siedziba niewielkiego
miasteczka żyjącego z rybołówstwa i handlu nadmorskiego, nie istniały tu utwardzone drogi, nie korzystano z elektryczności ani bieżącej wody.

HISTORIA
To właśnie w rejonie Dubai Creek kwitła wymiana handlowa pomiędzy Iranem, Indiami,
Afryką i Półwyspem Arabskim, która leży
u podstaw sukcesu tego miasta. W  r.
na mocy decyzji szejka Rashida bin Saeed
al Maktoum kanał, który do tej pory był
tylko płytką zatoką wypełnioną wodą morską, został pogłębiony i tym samym Dubaj
otworzył się na handel morski pomiędzy Iranem, Indiami i lokalną społecznością arabską. Dzięki zarządzeniom wydawanym przez
wizjonerskiego szejka wolność rynku kwitła.
Podczas gdy państwa sąsiedzkie były zajęte
wewnętrznymi konﬂiktami, Dubaj stał się stabilną i dochodową przystanią dla ambitnych
przedsiębiorców z regionu.

WARTO ZOBACZYĆ
Ciekawe rekonstrukcje budowli z dawnych
czasów można dzisiaj zobaczyć w najstarszej
dzielnicy miasta Bur Dubai, gdzie znajduje
się historyczne miasteczko zwane Bastakiya

▼ Dubai Creek
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Sheikh Zayed Mosque, Abu Zabi
Meczet znajduje się w Abu Zabi. Będąc w stolicy kraju, koniecznie należy zobaczyć tę wspaniałą świątynię. Jest to jeden z największych
oraz najczęściej odwiedzanych meczetów
na świecie.
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14 Street
Restauracja Al Bandar
Heritage Village
Restauracja
Historyczna dzielnica
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Bait Al Wakeel
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Dubai Old Souk Abra Station
Textile Souk
Restauracja na wodzie Dhow Cruise
Al Rigga
Bastakiya Mosque
Rejsy z kolacją Bateaux Dubai
Dubai Museum
Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding
Muzeum Numizmatyczne
Historyczna dzielnica Bastakiya
Al Fahidi
Majlis Gallery
Hotel Four Points by Sheraton
Hotel Imperial Suites
Hotel Ramada
Deira City Centre
Bur Juman
Dubai

Creek Side Park

1 km

Quarter lub Al Fahidi Historical Neighbourhood, które wraz z dzielnicą Al Shindagha stanowi o dzisiejszym dziedzictwie
kulturowym Dubaju. Bastakiya (czyt. Bastakija) to urokliwy kompleks odrestaurowanych budynków mieszkalnych oraz
kilku uliczek odnowionych na bazie planów starego miasta. Nazwa rejonu pochodzi od irańskiego miasta Bastak, przyjęli ją irańscy handlowcy, którzy osiedlali
się w tym rejonie w końcu XIX w. Architektura kompleksu charakteryzuje się typowymi dla południowego Iranu wieżami
wiatrowymi, które w przeszłości służyły
domostwom jako naturalny system wentylacyjno-klimatyzacyjny (zob. Wieże Al
Barajeel, s. ). Obecnie w wąskich, splątanych ze sobą uliczkach znajdują się galerie

Kup książkę

Majlis
Termin majlis (czyt. madżilis) oznacza
w dosłownym tłumaczeniu „miejsce
posiedzenia”. W tradycyjnych domach
arabskich spełnia ono ważną funkcję
społeczną. Spotykają się tu głównie
mężczyźni na wieczorne pogawędki,
przyjmuje się tu również gości. Majlis
to zwykle wydzielone pomieszczenie
w centrum domu. Siedzi się na wygodnych poduszkach umieszczonych
na niskiej drewnianej półce lub bezpośrednio na podłodze. Część tradycyjnego wystroju stanowi barwny dywan
i klasyczne arabskie zdobienia. Przed
wejściem do majlis należy zdjąć buty.

Poleć książkę

artystyczne, kilka sklepików z pamiątkami,
restauracje i hotele. Większość budynków
posiada charakterystyczne niskie drzwi wejściowe i małe okienka, często zdobione ornamentami wykonanymi w drewnie. Ocienione wewnętrzne podwórka są w pełni
użytkowe. Niektóre tarasy i dachy budynków są dostępne dla zwiedzających, warto
się tam wspiąć po wąskich schodach w poszukiwaniu wspaniałych widoków.
Tuż przy nabrzeżu znajduje się interesujący architektonicznie Bastakiya
Mosque, charakterystyczny biały meczet,
który szczególnie pięknie prezentuje się tuż
po zachodzie słońca, kiedy bryła budynku
jest podświetlona. Niedaleko meczetu zobaczymy jedyną oryginalną pozostałość
po murze obronnym z roku . Mur
miał za zadanie bronić osadę przed atakami
sąsiadujących plemion. Na terenie kompleksu Bastakiya znajdziemy również Muzeum Numizmatyczne (Coin Museum)
otwarte: nd.–czw. .–.; wstęp wolny,
z bogatymi zbiorami historycznych monet
z regionu. Część ekspozycji znajduje się na
drugim piętrze, skąd roztacza się wspaniały

Wieże Al Barajeel
Dawne wieże wiatrowe Al Barajeel
(czyt. A-baradżiil) pełnią funkcję systemu klimatyzacyjnego w budynkach
usytuowanych w gorącym, pustynnym
klimacie. Konstrukcja otworów komina
połączonego z oddolnym nawiewem
pozwala na naturalną cyrkulację powietrza i jednoczesne chłodzenie budynku.
Ciepłe powietrze unosi się ku górze,
a zimniejsze opada, tworząc chłodzący
pomieszczenie przewiew.

widok na pobliskie wieże i wąskie uliczki.
Warto wstąpić również do galerii sztuki
współczesnej Majlis Gallery www.themajlisgallery.com; otwarte: sb.–czw. .–
.. W galerii znajdziemy eklektyczny zbiór
prac ponad  współczesnych artystów
z regionu. Dominują tu: szkło, ceramika,
rzeźby, meble, biżuteria oraz malarstwo
olejne i akrylowe. Galeria regularnie organizuje również warsztaty artystyczne i spotkania z twórcami.

▲ Historyczna dzielnicy Bastakiya
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▲ Historyczna część Dubaju

W reprezentacyjnym budynku na rogu
historycznego kompleksu Bastakiya swoją
działalność prowadzi centrum kulturalne
Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding Al Musallah Rd ,
najbliższa stacja metra: Al Fahidi; www.cultures.ae; rezerwacji należy dokonać wcześniej
pod nr. tel.: +   . Organizowane
są tu spotkania kulturalne przy posiłku w tradycyjnym arabskim stylu. Goście są zapraszani
do otwartej dyskusji i zadawania pytań lokalnym wolontariuszom na tematy kulturalne,
obyczajowe i religijne. Każdy zainteresowany
może wziąć w nich udział. Do wyboru są
kulturalne śniadania, które odbywają się
w poniedziałki i środy o ., koszt  AED.
Na lunche centrum zaprasza we wtorki i niedziele o ., koszt  AED, natomiast kulturalne obiady mają miejsce we wtorki o .,
koszt  AED. Centrum organizuje również
wycieczki po obiekcie i najbliższej okolicy. Za
 AED możemy wziąć udział w wycieczce po
uliczkach Bastakiya, w programie zwiedzania
znajduje się również meczet. Po powrocie
na podróżników czekają daktyle, kawa i herbata po arabsku. Wycieczka piesza po starej
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części Dubaju z przewodnikiem, w tym wizyta
w meczecie, przejazd abrą (zob. Tradycyjne łodzie arabskie, s. ) po kanale, wizyta w Gold
and Spice Souk, po powrocie również zakończona małym poczęstunkiem w centrum kulturalnym i pogawędką z przewodnikiem to
wydatek  AED.

Sikka Art Fair
Co roku w marcu odbywa się festiwal artystyczny Sikka Art Fair www.sikka.
ae, promujący twórców lokalnych. Jest
to pierwsza tego rodzaju inicjatywa, zapoczątkowana w  r. przez Departament ds. Kultury i Sztuki w Dubaju (Dubai Culture & Arts Authority), która ma
za zadanie wspierać i promować lokalnych artystów, fotograﬁków, muzyków
i performerów. Na festiwalu prezentowane są wystawy malarstwa współczesnego, projekcje ﬁlmowe, pokazy specjalne z udziałem zespołów muzycznych, organizowane są także debaty
artystyczne i prelekcje.
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Poznawanie historycznej części Dubaju
można kontynuować, odwiedzając Dubai
Museum Al Fahidi St, Bur Dubai, najbliższa stacja metra: Al Fahidi; otwarte: sb.–czw.
.–., pt. .–., godziny otwarcia mogą ulec zmianie podczas ramadanu;
wstęp:  AED. Muzeum mieści się w najstarszym budynku w mieście, wzniesionym
w  r. ze skały koralowej. Fort Al Fahidi
posiada trzy wieże obronne i typową dla pustynnych terenów architekturę. Wizyta w Dubai Museum stanowi doskonały wstęp do zapoznania się z historią Dubaju jeszcze sprzed
czasów odkrycia ropy w tym regionie. Na
dziedzińcu znajduje się ekspozycja dawnych
łodzi rybackich dhow. Można tu zobaczyć barasti hut (zob. Barasti huts, ramka powyżej)
i zajrzeć do wnętrza konstrukcji wieży wiatrowej. Wokół dziedzińca głównego mieszczą się sale poświęcone broni i instrumentom muzycznym. Druga część ekspozycji
znajduje się w podziemiach muzeum. Składają się na nią świetnie przygotowane schematy opowiadające dzieje miasta i życia codziennego jego mieszkańców oraz prezentujące tradycje Beduinów (zob. Beduini, s.

Barasti huts
Charakterystyczne dla Półwyspu Arabskiego domki na bazie prostej drewnianej konstrukcji, wykonanej z dostępnych materiałów, takich jak pnie
mangrowców. Ściany i dach były wykończone łodygami liści palmowych.
Liści palmowych używano również do
budowy zagród oraz krycia dachów
domostw murowanych na bazie mułu
i skały wapiennej koralowej.

). Wystawa obejmuje historyczną rekonstrukcję uliczek starego miasta ze świetnie
wyposażonymi stanowiskami rzemieślniczymi pełnymi tradycyjnych narzędzi, opisami strojów, handlu i obyczajów. Można się
tu również zapoznać z tradycyjnymi sposobami poławiania pereł. Sala archeologiczna
datuje najstarsze znaleziska na  lat p.n.e.
Wszystkie eksponaty posiadają opisy w językach angielskim i arabskim.
W niewielkiej odległości od muzeum
znajduje się Textile Souk, rynek tekstylny,

▼ Dubai Museum
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szafran, różnego rodzaju herbaty i mieszanki przypraw oraz tanie pamiątki, np.
fajki wodne. Dostępne są suszone limonki,
gwiazdy anyżu, curry, cynamon i suszony
kwiat słonecznika, który przypomina nieco
szafran, ale jest znacznie tańszy, stąd jego
potoczna nazwa „szafran dla ubogich”. Wielu
sklepikarzy prowadzi również sprzedaż hurtową tradycyjnych artykułów kuchennych,
takich jak naczynia i garnki aluminiowe
i miedziane, znajduje się tu też kilka uliczek
z tanimi chińskimi wyrobami tekstylnymi.
Aby móc powiedzieć, że widziało się
Dubaj, nie można pominąć tego miejsca!
Gold Souk Al Khor St, to pasaż handlowy opływający w złoto i diamenty. Obok

▲ Wejście do Textile Souk

na którym kupcy z Pakistanu handlują barwnymi tkaninami i pamiątkami. Można tu nabyć
wyroby z Pakistanu, Kaszmiru i Radżastanu.
Dostępne są indyjskie stroje, dżutti – tradycyjne buty z zadartymi noskami wykonane ze
skóry i bogato zdobione, szale paszminowe
(rodzaj wełny kaszmirowej), poduszki, narzuty.
Stacja wodna Dubai Old Souk Abra
Station Bur Dubai, A St, naprzeciwko
Bank of Baroda, pomoże nam w przeprawie

Negocjowanie cen
Jedną z wielu fascynujących rozrywek,
jakie można sobie zafundować na bazarach, jest negocjacja cen ze sprzedawcami. Są oni mistrzami w swoim fachu,
więc najlepiej nie traktować tego zbyt
poważnie i jeśli cena nam nie odpowiada,
po prostu podziękować i odejść. Najlepiej
poznać wartość rynkową danego towaru
wcześniej i posiadać przy sobie banknoty
o drobnych nominałach. Sprzedawcy są
przygotowani na opuszczenie stawki o co
najmniej / ceny wyjściowej.

Kup książkę

na drugą stronę kanału. Można wybrać jedną
z dwóch opcji: wskoczyć wraz z innymi podróżnymi na jedną z kursujących po kanale
w tę i z powrotem taksówek wodnych (bilet
 AED, czas przeprawy poniżej  min) lub
wynająć abrę na prywatny rejs widokowy
po kanale ( AED za wynajęcie łodzi na
 min lub  AED za godzinę). Dłuższy rejs
to doskonała okazja do fotograﬁi, nabrzeżne
budynki wyglądają szczególnie pięknie przy
zachodzie słońca, kiedy sylwetka miasta rysuje się daleko w tle, a fasady są podświetlane wielobarwną iluminacją. Za przejazd
płaci się u kierującego łodzią, zamiast wracać do punktu wyjścia można go poprosić
o zakończenie wycieczki po stronie Deira
na przystanku Deira Old Souk Abra Station,
dostaniemy się stąd do bazaru ze złotem
i przyprawami.
Bazar z przyprawami Spice Souk
Baniyas Rd, znajduje się po północnej stronie Dubai Creek. Kolorowe przyprawy piętrzą
się w ciasnych uliczkach rynku, a sprzedawcy
zachęcają do rozmowy, witając przechodniów wielonarodowymi pozdrowieniami.
Można tu nabyć mirrę i kadzidło, perski
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▲ Spice Souk

nowoczesnych wzorów można tu podziwiać
misternie wykonane tradycyjne ozdoby:
zausznice, diademy i naramienniki kupowane w darze ślubnym dla panny młodej
przez rodzinę męża (tzw. mahr; zob. Mahr,
s. ). Należy zorientować się w cenach złota

Tradycyjne łodzie arabskie
Abra to drewniana łódź motorowa napędzana silnikiem diesla, na pokładzie mieści
się ok. – osób. Abry regularnie kursują
w Dubaju po kanale Dubai Creek. Bardziej
nowoczesne i znacznie droższe przejażdżki
oferowane są również w niektórych kompleksach rozrywkowo-wypoczynkowych
na terenie miasta, np. w Madinat Jumeirah.
Z kolei mianem dhow określa się w Dubaju

zarówno tradycyjne arabskie drewniane
łodzie żaglowe, jak i większe kutry rybackie. Wzdłuż kanału Dubai Creek obok komercyjnie używanych łodzi dhow możemy
zobaczyć wiele odrestaurowanych, dwupoziomowych kutrów, które służą obecnie
jako turystyczna atrakcja – znajdują się na
nich restauracje oferujące kolacje na wodzie (z ang. dinner on the dhow).

▼ Drewniane łodzie abra
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zdjęcie wymarzonej błyskotki, wybrać kruszec oraz kamienie, wynegocjować cenę za
wykonanie i poczekać kilka dni na odbiór.
Uwagę turystów przyciągają telefony komórkowe wykończone złotem i diamentami
oraz różnego rodzaju akcesoria wykonane ze
szczerego złota: okulary, klamerki, zapinki,
sandały, zegarki. Nawet jeśli nie planujemy
zakupów, Gold Souk powinien znaleźć się na
naszej trasie zwiedzania. Największą sławą
▲ Biżuteria na rynku Gold Souk

Mahr
przed zakupami, gdyż ceny wyjściowe wyrobów są zwykle znacznie zawyżone. Negocjacje są mile widziane przez wszystkich
sprzedawców.
Większość salonów jubilerskich znajdujących się w pasażu handlowym Gold Souk
posiada witryny, na których dumnie prezentują się co wspanialsze egzemplarze sztuki
jubilerskiej. Zobaczymy tu nie tylko wspaniałe ozdoby, ale również nieoprawione
szlachetne kamienie i kilogramowe sztabki
złota. Jeśli mamy ochotę zamówić konkretny
wzór biżuterii, wystarczy przynieść ze sobą

Jest to zwyczaj odwrotny do znanego
nam ze staropolskiej tradycji posagu.
Mahr ma stanowić zabezpieczenie bytu
kobiecie na wypadek rozwodu z winy
mężczyzny, jest to swojego rodzaju
gwarancja na przyszłość. Mahr tradycyjnie jest wypłacany w złocie lub innych dobrach materialnych, jego ilość
zależy wyłącznie od żądania narzeczonej i jej rodziny. Mahr należy wyłącznie
do kobiety, może ona nim dysponować
dowolnie według własnego uznania.

cieszy się przede wszystkim jeden skarb –
rekordowej wielkości złoty pierścień Najmat Taiba (Gwiazda Tajby). Wpisany został
do Księgi rekordów Guinnessa jako największy złoty pierścień na świecie. Znajduje się
w salonie jubilerskim Kanz Jewels Gold
Souk, zaraz przy głównym wejściu do pasażu. Masa całkowita pierścienia to ,
kg, do jego produkcji użyto ponad  kg
-karatowego złota. Całkowita waga kryształów Swarovskiego osadzonych w pierścieniu to , kg.  to łączna ilość wszystkich
elementów składających się na błyskotkę.
Całkowity obwód pierścienia to aż  cm.
Jego szacowana wartość przekracza  mln
USD. Według dyrektora ﬁrmy Kanz Jewels
wykonanie pierścienia zajęło  dziesięciogodzinnych dni pracy, a przy jego tworzeniu
uczestniczyło  rzemieślników. Obecnie
sklep prowadzi sprzedaż użytkowych replik pierścienia wykonanych w białym lub
żółtym -karatowym złocie z cyrkoniami.
Muzeum Kobiet (Women’s Museum)
Gold Souk, Sikka ; otwarte: sb.–czw.
.–.; wstęp:  AED; www.womenmuseumuae.com, to jeszcze jeden powód,

Biżuteria w islamie
Według reguł islamu noszenie biżuterii
jest akceptowane, ale z pewnymi ograniczeniami. Mężczyźni nie mogą nosić złota, gdyż symbolizuje ono dumę
i arogancję zamożnych. W przypadku
kobiet złota biżuteria jest dozwolona,
pod warunkiem, że nie jest używana do
demonstrowania wyższości lub przyciągania nieprzyzwoitej uwagi. W dzisiejszych czasach jest to zwykle kwestia
osobistego upodobania i gustu, ale
raczej nie zobaczymy praktykujących
muzułmanów obwieszonych złotem.

dla którego warto wybrać się w okolice Gold
Souk. Bogata ekspozycja traktująca o historii,
miejscu i znaczeniu kobiet w rozwoju społeczeństwa Emiratów Arabskich uświadamia
nam wiele faktów i mitów związanych z tematyką kobiecą w świecie Islamu.
Po północnej stronie Dubai Creek,
niedaleko stacji metra Palm Deira, znajduje się słynny Fish Market Dubai

▼ Łodzie abra pływające po Dubai Creek
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i okolice

• Centra rozrywki
• Luksusowe hotele
• Niezwykła architektura
• Wypoczynek na plażach

fot. na okładce: Shutterstock.com

Dubaj

Dubaj i okolice

Dubaj – początkiem dwumilionowej stolicy emiratu o tej samej nazwie
była wioska poławiaczy pereł. Metropolia powstała w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat dosłownie na pustyni i zadziwia swoją nowoczesnością i liberalnym podejściem do zachodniego stylu życia. Znajdziemy tu
najwyższy budynek świata, sztuczne archipelagi wysp na lazurowych
wodach Zatoki Perskiej, wielokulturową, bardzo liczną społeczność imigrantów z całego świata oraz świetnie rozbudowaną bazę turystyczną.

Dubaj
i okolice

to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi
w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne ułatwią zaplanowanie podróży.
Przewodnik uzupełniają czytelne mapy, starannie dobrane zdjęcia i liczne ramki
z ciekawostkami. Wszystko to w połączeniu z poręcznym formatem i atrakcyjną
szatą graﬁczną sprawia, że Travelbook to najlepszy wybór dla ciekawych świata.
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