
CESTY

STARÁ KULTÚRA
so všetkými benefi tmi ducha sa spo-
jila s vymoženosťami najnovšej vedy, 
techniky a súčasnej architektúry, 
otvorila sa svetu a sprístupnila jedno 
z najteplejších morí a kilometre jem-
ných pieskových pláží všetkým, ktorí 
majú radi kultivovanú exotiku. Sedem 
územných celkov riadených starý-
mi rodinami vytvorilo v roku 1971 
spoločný štát vo forme konštitučnej 
monarchie. A tá si od prvého dňa svo-

jej existencie dala za cieľ vybudovať 
z krajiny turistický raj, postaviť najkva-
litnejšie hotelové rezorty a z púštnych 
oáz moderné veľkomestá. To všetko 
sa podarilo a dnes patria najmä Abú 
Dhabí, Dubaj, Ajman, Fujairah a Ras 
al Khaimah k obľúbeným turistickým 
destináciám. Pre Slovákov je to blíz-
ka exotika, lebo za necelých 6 hodín 
letu sú pri nádherne teplom mori 
a počasie tam nikdy nesklame. Sezó-
na v Emirátoch je príjemne dlhá – od 

Najkrajšie cestovateľské sny snívame obyčajne v najtuhšej zime, hľadáme 
dovolenkové ciele a rozmýšľame ako spojiť príjemné s užitočným. Veľký svet je 
stále bližšie a vďaka modernej leteckej doprave si na oddych môžeme vybrať 
akékoľvek ročné obdobie. Ja by som prijal permanentné leto a aj preto mám 
rád Spojené arabské emiráty. Voňajú korením, morskou soľou a slnkom.

Text: Ľuboš Zeman  |  Foto: autor A CK SATUR

Emiráty - 
MOJA LÁSKA

konca februára do konca novembra sa 
dá opaľovať, kúpať , ale aj nakupovať, 
absolvovať safari na terénnych autách, 
surfovať na piesku i vode i potápať sa, 
alebo naučiť sa brušné tance. Komu 
je to málo, môže si vyskúšať jazdu na 
ťavách, pozrieť si ich profesionálne 
preteky, lov cvičených sokolov i do-
stihy arabských plnokrvníkov. Alebo 
absolovovať kurz arabskej kuchyne, 
poznávanie orientálnych korenín a ča-
jových zmesí, či zoznámiť sa so „ši-
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šou“ - vodnou fajkou počas folkórnej 
show z Tisíc a jednej noci.

ARÁBIA PONÚKA
MNOŽSTVO AKTIVÍT 

 na strávenie voľného času a vôbec 
nie je taká konzervatívna akoby sa na 
prvý pohľad zdalo. Ako milovník vína 
som už pred rokmi odletel do Dubaja 
s obavami, či nebudem musieť dob-
rú večeru zapíjať vodou .Vtedy som 
býval v Emirates Towers a keď som 
objavil ponuku v hotelovej vinotéke, 
skoro mi vypadli oči z premyslene zo-
staveného archívu odrodových a roč-
níkových vín za prijateľné ceny. A tak 
je tomu vo všetkých renomovaných 
hoteloch a vo všetkých emirátoch 
s výnimkou emirátu Sharjah, ktorý 
striktne dodržiava prohibíciu a nie je 
tam povolené ani nealkoholické pivo. 
Opačným protipólom je Ras al Khai-
mah, kde som strávil jednu z najlep-
ších dovoleniek svojho života. Hotel 
Hilton Resort and Spa mi ponúkol all 

inclusive služby, ktoré predčili všetky 
moje očakávania. Špičkové ubytova-
nie , k tomu tri typy hotelovej pláže 
,mega bazén , gastronomické blaho 
a rôzne druhy alko aj nealko nápojov 
v reštauráciiách, lobby bare aj v pool 
bare. Splnený dovolenkový sen. Če-
rešničkou na torte bol hotelový Duty 
free shop , ktorý má lepšie ceny ako 
letiskové obchody v Dubaji, takže 
netreba nosiť žiadne fl ašky z domu 
. Ani veľké na pitie, ani malé na vo-
ňavkovanie.Filipínsky personál je tam 
pozorný a všetky služby sú na vynika-
júcej úrovni. Každý deň je k dispozícii 
hotelový autobus , ktorý vás bezplatne 
zavezie do nového mestského shop-
ping centra, môžete si pozrieť viacero 
mešít, iránsky farmársky trh, alebo na-
vštíviť uličky v starom meste. Tam na 
vás dýchne skutočný Orient zakliaty 
v starožitníctvach , predajniach ko-
bercov a čapovaných parfumov. Ras 
Al Khaimah, skrátene RAK nekráča 
dozadu, ale prudko vpred.Nie je to 

veľkomesto ako Dubaj, ale otvorená 
krajina s veĺkými zelenými plochami, 
kde vládne úžasný pokoj vhodný na 
rodinnú dovolenku, svadobnú cestu, 
alebo manažérsky oddych. A komu 
začne chýbať ruch metropoly ľahko 
si pomôže. Za 80 minút je v Dubaji. 
Auto s vodičom sa dá najať na celý 
deň a a za ten čas s ním môžete prejsť 
takmer všetky emiráty a vodič je ob-
vykle aj fundovaný sprievodca s dob-
rou angličtinou. Ak sa nájdu štyria, 
tak je to naozaj fi nančne výhodné. Je 
to môj prvý tajný tip a vrelo ho odpo-
rúčam. Recepcia hotela vám to ochot-
ne zorganizuje.

SKUTOČNÁ AMERIKA
JE V DUBAJI

lebo toto mesto je už v 22. storo-
čí. Veľkolepá architektúra, čistota, 
takmer žiadna kriminalita, sofi stiko-
vané služby, futuristické nadzemné 
i podzemné metro, najvyššia budova 
Burj al Khalifa s výškou 828 metrov, 

CESTY

Palmový ostrov - hotel Atlantis
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Hotel Hilton RAK
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TIPY CK SATURTIPY CK SATUR
Kvalitné all inclusive služby
nájdete v hoteli Hilton Ras al Khaimah 
už od 1099 €
Pre rodiny s deťmi Hotel Atlantis  
v Dubaji, od 1499 €
Pre vyznávačov golfu
Jebel Ali Hotel&Golf Resort ,
od 899 €

Viac informácií na www.satur.sk

Do konca marca na všetky zájazdy CK SATUR

do SAE platí zľava 24 % 
v rámci rodiny majú dve deti 
cestu a ubytovanie zdarma

umelé ostrovy Palm Tree s komplet-
nou infraštruktúrou, krytý lyžiarsky 
areál v Dubai Shopping Mall, ale aj 
staré historické múzeum a tradičné 
loďky, ktoré vás odvezú z jednej stra-
ny zálivu na druhú. V Dubaji nenáj-
dete bezdomovcov, opilcov, ani drogy. 
Je to bezpečné mesto s množstvom 
moderných obchodných domov, et-
nických reštaurácií a skvelých hotelov 
na siahodlhých zlatistých plážach, ale 
aj tradičných arabských trhov a zlat-
níctiev plných 18-karátového zlata. 
Jeho farbu má aj mnohokilometrová 
pláž Jumeirah Beach s honosnými 
vilami rezidentov, jachtovými prístav-
mi a medzinárodnými hotelmi. Spolu 
s novým šesťhviezdičkovým hotelom 
Atlantis na spomínanom umelom 
ostrove v tvare palmového listu, sa 
stala novodobým symbolom Dubaja.

V ňom nájdete aj očarujúci pod-
morský svet The Lost Chambers, 
ktorý nemá chybu. Rodiny s deťmi 
iste poteší akvapark Aquaventure a 
služby, ktoré vždy pamätajú na svo-
jich malých hostí. Arabi jednoducho 
deti milujú a vždy sa vedia o ne posta-
rať. Vyznávači golfu si prídu na svoje 
v štvrti Jebel Ali, kde sa snúbi zelená 
tráva s tyrkysovým morom a diskrét-
nym luxusom . Toto mesto má jedno-
ducho všetko, je to taký instant dovo-
lenkových želaní s kozmopolitnou a 
tolerantnou atmosférou. Aj preto sú 
Emiráty mojou turistickou láskou. 
Môj druhý tajný tip pre slovenských 
objaviteľov je však výlet taxíkom ale-
bo charterovým autobusom na pred-
mestie Dubaja do China Shopping 
Mall. Bez víza a dlhého letu budete 
v súčasnej Číne - od jazyka, cez jedlo 
až po tovar na pultoch. Najväčší čín-
sky obchodný dom je totiž v Dubaji. 

Z diaľky vyzerá ako obrovský letecký 
hangár a zblízka ešte majestátnejšie. 
Kúpite tam všetko a za ceny z ríše 
snov . 

NAJLEPŠIE ĎATLE

sú však vo Fujairah, v emiráte, ktorý 
láka „ šnorchlovačov“ a ľudí túžiacich 
po poznaní. Je to emirát, kde sa na-
rodili ďatlovníky. Rastú pri ceste, na 
stráňach a osviežia všetkých okoloi-
dúcich. Viac ako ďatle však živí oby-
vateĺov ropa, ktorá sa spracúvanajmä 
v blízkej Dibbe, ale všetko prebieha 
tak sofi stikovane, že v povetrí necí-
tiť typický „ slovnaftársky ozón“, ale 
more, soľ a slnko. Hotely na pobreží 
sú známe výbornými službami a potá-
pačskými plážovými školami a navyše 
je to len na skok do Ománu. Cestou si 
môžete pozrrieť archeologický kom-
plex starej mešity Al Bidya Mosque 
alebo kúpiť krásny ručne tkaný kobe-
rec. Tu vraj mávajú najkrajšie sólové  
kusy. A možno niektorý z nich bude 
aj lietajúci a odletíte s ním na ďaľšiu 
dovolenku do ďaľšieho emirátu. Hlav-
né mesto Abú Dhabí - to je iná káva. 
Dnes je to ekonomicky najsilnejší 
emirát, ktorá ťahá celú krajinu vpred 
, navyše pre nás Európanov má niečo 
navyše - pridanú hodnotu v podobe 
kultúrnych projektov ako Louvre 
Abú Dhabí, Arabian Gugenhaim, či 
technokratické Masdar City. Okrem 
toho je to more a pláž v meste, ale-
bo ak chcete mesto na pláži. Z hote-
la na pláž alebo do shopping centra 
? Všade je to pár minút. Jednoducho 
môj tretí tajný tip. Ako tri oriešky pre 
Popolušku . Keď budete snívať o exo-
tickej dovolenke, možno si vylúskate 
práve Emiráty. Princov je tam naozaj 
dosť...

Veža Burj al Khalifa Dubaj
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