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Spojené
arabské emiráty

Čím viac, tým vyššie  
Spojené arabské emiráty chcú mať všetko naj. Burj Khalifa, známa 
ako Burj Dubai, je najvyššia stavba sveta (829 m). Dubajský Zlatý trh 
patrí k najväčším na svete, rovnako ako nákupné stredisko The Dubai 
Mall (1.200 obchodov a butikov). Ferrari World v Abu Dhabi je pre 
zmenu najväčší krytý zábavný park na svete. A keďže SAE vo svojich 
plánoch nepoznajú hraníc, rozhodli sa uprostred púšte vybudovať 
parížsky Louvre, avšak na islamský spôsob: stavba má pripomínať 
vznášajúci sa islamský závoj. Samozrejme, najväčší na svete. 

SSpojené arabské emiráty, to nie je len modernými 
mýtami opradený Dubaj, ale aj ďalších šesť emirátov, 
medzi nimi i Ras Al Khaimah, Fujairah a, samozrejme, 
Abu Dhabi, najbohatší z nich, na území ktorého leží 
jedna desatina všetkých svetových zásob ropy. To, čo 
tieto rozprávkovo bohaté provincie spája, je luxus. 
V dnešnom svete však luxus znamená omnoho viac 
ako len všadeprítomné obchody so zlatom a klenotmi, 
ohromujúce hotelové interiéry či nablýskané nákupné 114
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centrá a ultramoderné shoppingové raje. Luxus v Spojených arabských emirátoch má mnoho 
definícií, napríklad aj: luxus dokonalých služieb, luxus prekrásneho teplého počasia po celý 
rok či luxus výhodnej vzdialenosti a dĺžky letu, ktorý z Viedne netrvá viac ako šesť hodín. 
Luxus v SAE má punc dokonalej čistoty a tiež absolútneho bezpečia, v arabskom svete pre 
turistu takého dôležitého. Jedna z mála vecí, v ktorej sa emiráty od seba líšia, je rozdiel v cenách 
- v porovnaní s Dubajom sú Ras Al Khaimah či Fujairah o čosi lacnejšie. Keďže vzdialenosť 
medzi emirátmi je zanedbateľná (z Ras al Khaimah ste v centre Dubaja za poldruha hodiny), 
môže to byť významná okolnosť pri výbere vašej dovolenky.

Zabudnite na Dubaj...
... nastáva éra Abu Dhabi. Trend je nastolený a megalomanské vízie dané, 
hlásajú svetové ekonomické veličiny. „Mnoho ľudí ani nevie, že Abu 
Dhabi je hlavné mesto arabských emirátov“, hovorí Monika Obenrauchová 
z Bratislavy, ktorá pre národnú leteckú spoločnosť SAE Etihad Airways 
pracuje ako letuška. Tu je jej vyznanie, prečo si Abu Dhabi zamilovala 
a prečo v ňom namiesto plánovaného jedného roka žije už tri roky. 
„Všetci poznajú hlavne Dubaj. Každá krajina má svoje komerčné 
a turistické mesto. Tým turistickým je v SAE Dubaj a komerčným 
Abu Dhabi. V súčasnosti sa však Abu Dhabi snaží rovnako presadiť 
v cestovnom ruchu a niet pochýb, že ak už Dubaj nepredstihlo, 
tak určite v krátkom čase predstihne. Abu Dhabi ako najbohatší 

emirát podporuje a finančne pomáha všetkým ostatným emirátom vrátane 
Dubaja. Keď sa Dubaj dostal do finančnej krízy, Abu Dhabi mu požičalo 
nemalý kapitál. Dôkazom je aj najvyššia budova sveta Burj Khalifa (pôvodne 
Burj Dubai). Keďže Dubaj nemal dostatok prostriedkov na jej dostavanie, 
dofinancovalo ju Abu Dhabi. Preto došlo aj k zmene pôvodného názvu. 
Abu Dhabi som si zamilovala. V tomto meste, ani malom, ani veľkom, všetko 
pôsobí novo a čisto. Aj napriek extrémnym horúčavám je tu veľa zelene. Každá 
palma, strom či kvet má prípojku na zavlažovanie, a to na prianie šejka Mohameda 
Bin Zayeda (zakladateľa a zjednotiteľa SAE), ktorý chcel vybudovať zelenú, 
živú krajinu. Ak by ste sa vydali z Abu Dhabi do Dubaja po Sheikh Zayed 
Road, ľahko zistíte, kde sa mesto končí, zrazu zmizne aj akákoľvek zeleň.  
Ľudia sú tu veľmi milí, hoci niekedy musíte byť trpezliví a predýchať veľa 
vecí. Najmä čo sa dopravy taxíkmi týka, to je vskutku zážitok! Ak vám aj 
taxikár prikývne, to ešte neznamená, že pozná miesto, kam vás má odviezť.
Ženy tu majú vo všetkom prednosť! Doslova: v autobusoch je vymedzená 
predná časť iba pre ženy, muži tam nemajú čo robiť, tí patria do zadnej 
časti. Ak chcete chytiť taxík, taxikár uprednostní vás, hoci by stál pred 
vami celý zástup mužov. Každý večer sa v nejakom podniku koná „ladies 
night“, počas ktorej ženy neplatia za drinky. V miestnom týždenníku 
Time Out nájdete všetky dôležité informácie tohto typu. Samy pri drinku 
určite nezostanete, muži tu robia dámam spoločnosť veľmi radi.
Servis a služby sú v emirátoch úžasné! Ľudia si prácu vážia, i keď finančne na 
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Island, ktorý sa už začal stavať, má byť zhmotnením 
tejto ekologickej myšlienky: vraj na celom ostrove 
nebudú premávať žiadne autá. A v budúcnosti chcú 
metrom prepojiť všetky emiráty až do Kataru.“

tunajšie pomery zarábajú minimálne. S úsmevom vás 
sprevádzajú od momentu, kedy vojdete do obchodu 
či reštaurácie, až pokiaľ neodídete. Kedy sa vám niečo 
takého pošťastilo u nás? Každý vie, čo má robiť a každý 
pracuje. Veľmi sa mi páči takýto prístup. Jeden sadí, iný 
strihá kríky, ďalší pracuje na ceste, zametá chodníky, 
vytiera dlážku, na všetko tu majú individuálnu osobu. 
Budovy a nákupné centrá sa priam blýskajú čistotou. 
Neustále sa tu niečo stavia, Abu Dhabi sa každým 
dňom rozrastá. A nemyslím tým len nové budovy, 
stavajú sa aj nové ostrovy a zväčšuje sa celkové územie. 
Tento emirát sa skladá z viacerých ostrovov, s pevninou 
ho spájajú tri mosty a chce sa stať „zeleným mestom“ 
aj z hľadiska šetrenia energiami. Nový ostrov Chams 

6Tipy na poznávanie
Čo by ste si v Abu Dhabi nemali nechať ujsť? 
Odporúča Monika Obenrauchová: 
• Sheikh Zayed Grand Mosque, najväčšia mešita v SAE 
s 82 kupolami, do svojich útrob pojme 40.000 veriacich.
• Skanzen Heritage Village, kde môžete spoznať tradičné 
miestne remeslá alebo si dať vytvoriť úžasné tetovanie s henou. 
• Závodný okruh Yas Marina Circuit, ktorý mal premiéru v F1 
na konci sezóny v roku 2009. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza 
unikátny zábavný park Ferrari World. Jeho červenú strechu 
inšpirovali krivky kultového Ferrari GT a zaberá plochu 200.000 m2.
• Promenáda Corniche a jej 7 km dlhé pláže s kvitnúcimi 
záhradami, ihriskami a skateboardingovým okruhom.
• Komplex piatich veží Etihad Towers, na 62. poschodí 
sa nachádza bar s krásnym výhľadom na mesto.
• Shopping centrum Marina Mall blízko nábrežia Corniche  
s výbornou kaviarňou Colombiano vo veži.
• Arabská reštaurácia Atayeb na Yas Islande 
s výbornou kuchyňou. Ak večeriate na terase, 
môžete sa tešiť z výhľadu na okruh F1.
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Päť hviezd sa počíta ako šesť
Všetky päťhviezdičkové hotely, ktoré cestovná kancelária SATUR 
ponúka v SAE, sa nachádzajú priamo na najvychytenejších 
bielych plážach Dubaja, Jumeirah či Ras Al Khaimah. 
Každý má pre hostí pripravené nejaké prekvapenie, svoj ôsmy div sveta: napríklad 
architekti chýrneho Atlantisu, prvého hotela postaveného na umelom ostrove 
Palm Jumeirah, sa inšpirovali potopenou bájnou Atlantídou a do múrov hotela 
zakomponovali podmorský svet The Lost Chambers s viac než 65.000 morskými 
živočíchmi. Hotel Jumeirah v tvare obrovskej lesklej morskej vlny sa môže okrem 
iného pochváliť komplexom neuveriteľných 22 reštaurácií. Hotel Al Hamra 
vlastným golfovým rajom a v hoteli Hilton Ras Al Khaimah sa nachádza spa 
centrum s úctyhodnou plochou 2.000 m² a úchvatným výhľadom na more. A viete 
si predstaviť, že hotel Sheraton leží v nádhernej záhrade s viac než 200 palmami?
Chýrny Emirates Palace Hotel v Abu Dhabi, v ktorom sa ubytovali aj hrdinky filmu 
Sex v meste, je najslávnejším hotelom v emiráte. Dokončili ho v roku 2005 a stál tri 
miliardy dolárov (v tom čase najdrahší hotel na svete). Presvedčí vás o tom vyše 
tisíc lustrov s krištáľmi Swarovski a golfové odpalisko veľkosti londýnskej katedrály 
Svätého Pavla. Hotel je taký veľký, že hostia si na prehliadku jeho záhrad môžu 
požičať bicykel. Predminulé Vianoce sa Emirates Palace mohol pochváliť najdrahším 
vianočným stromčekom na svete: jeho hodnotu odhadli na 11 miliónov dolárov. 

Komfortné mestské hotely
Cestovná kancelária SATUR ponúka v Dubaji aj cenovo výhodnejšie mestské hotely 
v blízkosti nákupných centier. Tak napríklad trojhviezdičkový Arabian Park v časti 
Bur Dubai je od nákupného centra Wafi vzdialený len 3 kilometre. Komfortný 
štvorhviezdičkový Emirates Grand leží priamo v centre Dubaja. V pešej vzdialenosti 
od hotela sa nachádza Dubajské obchodné centrum, jedno z najväčších na svete. 

Tip na lyžiarsky výlet
Nech vás neprekvapí, ak sa počas prechádzky po obrovskom nákupnom centre 
Mall of Emirates ocitnete uprostred zasneženej krajiny, hoci vonku slnko roztápa 
asfalt. Vitajte v Ski Dubaj! Dostali ste chuť schladiť sa na niektorej z piatich 
zjazdových dráh? Nijaký problém. S oblečením si nemusíte robiť starosti, 
všetko sa dá požičať a navyše, je to v cene vstupenky. Lyže, palice, kombinéza, 
topánky, snowboard... Deti sa môžu vyblázniť na bobových dráhach alebo 
v Snow parku so snežnou jaskyňou. Lyžiarska hala má 25.500 m², najdlhšia 
zjazdovka meria 400 m a prevýšenie dosahuje 65 m. Teplota je prijateľná: -1 °C. 
Bezvetrie a dobrá viditeľnosť sú samozrejmosťou. Hala zhltne maximálne 1.500 
ľudí, lyžiari sa nahor odvezú lanovkou, vlekom alebo na pohyblivom páse.

Ak uprednostníte plavbu výletnou loďou, môžete tým výrazne 
ušetriť na ubytovaní. Lode spoločnosti Costa Crociere sú 
plávajúce hotely, zvyčajne ohodnotené štyrmi hviezdičkami. 
Na osemdňovú plavbu Skvosty Emirátov sa môžete vydať  
z Dubaja, navštívite Muscat v Ománe, emirát Fujairah a Abu Dhabi.

SkvoSTy emiráTov 

6mieSTne zvyky 
a eTikeTa
Pobývať v cudzej krajine znamená aj ctiť si jej 
zvyky a nepoburovať miestnych obyvateľov 
neprístojným správaním. Zvlášť to platí v arabských 
krajinách. Podľa Moniky Obenrauchovej v SAE:   
• Nenoste výstredné oblečenie.
• Správajte sa úctivo a vďačne.
• Ženy by nemali pôsobiť sexuálne vyzývavo.
• Nepite alkohol na ulici (ani pivo).
• Ak sa vyberiete navštíviť 
mešitu, oblečte si abaju.
• V žiadnom prípade nehovorte zle o islame 
a ak ste ateisti, radšej to ani nespomínajte. 
Pre miestnych je to nepochopiteľné, podľa 
nich človek predsa musí v niečo veriť. 
• Žena a muž sa nesmú bozkávať na ulici, 
ani sa držať za ruky, ak nie sú zosobášení.
• Rovnako sa vystríhajte kritizovania či 
spochybňovania kráľovskej rodiny. Rodenému 
Emirátčanovi hrozí za takýto zločin 25 rokov 
väzenia! Ako cudzinci by ste po zaplatení 
nemalej pokuty a pobyte vo väzení boli 
deportovaní z krajiny ako nežiaduca osoba 
so zakázaným opätovným vstupom.

Do konca marca na všetky zájazdy CK SATUR  
do SAE platí zľava 24 %, pričom v rámci rodinného 
balíka 2 deti cestujú a sú ubytované zadarmo.

zľava XXL

6Tipy Ck SaTUr
• Pre zapálených golfistov Al Hamra Fort Hotel & Beach Resort 
v emiráte Ras Al Khaimah má pri hoteli vlastné 18-jamkové golfové 
ihrisko alebo môžete využiť ihrisko Tower Links Golf Club vzdialené 
20 km od hotela. Pre hostí hotela platia zľavy na green fee. 
• Pre rodiny s deťmi Hotel Atlantis v Dubaji 
s vlastným 17-hektárovým aquaparkom Aquaventure. 
Pre bábätká hotel zabezpečuje ohrievače a 
sterilizátory fliaš, detské stoličky i postieľky. 
• Plážový hotel Hilton Dubai Jumierah pri modernom 
prístave a promenáde s množstvom reštaurácií a barov. 
• Kvalitné all inclusive služby nájdete v hoteli Hilton  
Ras al Khaimah.
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Viac info
www.satur.sk, call centrum 0850 333 333


