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D OVO LE N K A

pojené arabské emiráty, to nie je len 
modernými mýtami opradený Dubaj, ale aj 
ďalších šesť emirátov ako Ras Al Khaimar, 
Fujairah či Abu Dhabi, najbohatší u nich 
a zároveň hlavné mesto celého spoločenstva. 
To, čo tieto rozprávkovo bohaté provincie 
spája, je predovšetkým luxus: luxus 
napríklad aj hotelových komplexov, aký 
nemá v Európe obdobu. V dnešnom svete 
však luxus znamená omnoho viac ako 
len všadeprítomné obchody so zlatom 

a klenotmi, ohromujúce hotelové interiéry či nablýskané nákupné 
centrá symbolizujúce ultramoderné shoppingové raje. Luxus 
v Spojených arabských emirátoch má mnoho definícií − napríklad 
aj ako luxus dokonalých služieb, luxus prekrásneho teplého 
počasia po celý rok či luxus výhodnej vzdialenosti a dĺžky letu, 
ktorý z Viedne netrvá viac ako 6 hodín. Luxus v SAE má aj punc 
dokonalej čistoty a tiež absolútneho bezpečia, v arabskom svete 
pre turistu tak dôležitého. Jedna z mála vecí, v ktorej sa jednotlivé 
emiráty od seba líšia, je, že na rozdiel od vyvoleného Dubaja, Ras 
Al Khaimah či Fujairah sú o niečo lacnejšie. Berúc do úvahy fakt, že 
vzdialenosť medzi jednotlivými emirátmi sa dá poľahky zvládnuť 
– tak napríklad z Ras al Khaimahu ste za poldruha hodiny v centre 
Dubaja − to môže byť závažný argument na výber vašej dovolenky.

Päť hviezd sa počíta ako šesť
Všetky päťhviezdičkové hotely, ktoré cestovná kancelária SATUR 
ponúka v Spojených arabských emirátoch, sa nachádzajú priamo 
na tých najvychytenejších bielych plážach Dubaja, Jumeirahu či Ras 
Al Khaimahu. Každý z nich má pre svojich hostí pripravené nejaké 
prekvapenie, svoj ôsmy div sveta: tak napríklad architekti chýrneho 

Manhattan na plážiDubaj,
Tá obrovská lesklá morská 
vlna vzdúvajúca sa na pláži 
Jumeirah je hotel. Tá plachetnica 
s bielou plachtou, čo sa pyšne 
odráža na priezračnej morskej 
hladine je hotel. Burj al Arab, 
Veža Arabov. Tá gigantická 
palma s elegantne rozloženými 
listami ako chvost páva niekoľko 
kilometrov štvorcových je 
umelý ostrov. V tejto krajine 
je všetko možné, dokonca aj 
sneh v päťdesiatstupňových 
horúčavách. Vitajte v Dubaji!

S
Atlantisu, prvého hotela postaveného na umelom ostrove Palm Jumeirah, 
sa nechali inšpirovať potopeným bájnym mestom Atlantída a priamo do 
múrov hotela zakomponovali úžasný podmorský svet The Lost Chambers 
s viac než 65 000 morskými živočíchmi. Hotel Jumeirah sa zasa môže 
okrem iného pochváliť komplexom neuveriteľných 22 reštaurácií, hotel Al 
Hamra zasa vlastným golfovým rajom a v hoteli Hilton Ras Al Khaimah 
sa nachádza spa centrum s úchvatným výhľadom priamo na more 
a úctyhodnou plochou 2 000 metrov štvorcových. A viete si predstaviť, 
že hotel Sheraton leží v nádhernej záhrade s viac než 200 palmami?! 

Štyri hviezdy žiaria ako päť
Cestovná kancelária SATUR má v Dubaji vo svojej ponuke aj cenovo 
výhodnejšie mestské hotely v blízkosti nákupných centier. Tak 
napríklad štvorhviezdičkový apartmánový hotel Marco Polo v časti 
Deira v Dubaji sa svojím komfortom vyrovná päťhviezdičkovému 
hotelu hockde v Európe. Do nákupného centra Bur Juman to budete 
mať len na skok, Zlatý bazár je od hotela vzdialený iba 3 kilometre.
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Tip na výleT
Malebné východné pobrežie
Cez púšť, horské masívy až na pobrežie Ománskeho zálivu 
s návštevou tradičných trhov, mešít, rybárskej dedinky Dibba, oázy 
Bitnah či pevnosti Fujairah. Celodenný výlet, na ktorom za jeden 
deň spoznáte prírodu, dejiny i tradičný život obyvateľov emirátov.

Tipy CK SaTUR
•Pre zapálených golfistov Al Hamra Fort Hotel & Beach Resort 
v Ras Al Khaiman má vlastné 18-jamkové golfové ihrisko Al 
Hamra Golf Club priamo pri hoteli alebo môžete využiť ihrisko 
Tower Links Golf Club vzdialené 20 km od hotela (transfer 
za poplatok). Pre hostí hotela platia zľavy na green fee.
•Pre rodiny s deťmi Hotel Atlantis The Palm v Dubaji s vlastným 
aquaparkom Aquaventure rozkladajúcom sa na 17 hektároch! Pre 
bábätká hotel zabezpečuje ohrievače a sterilizátory fliaš, detské stoličky 
i postieľky. Až dve deti do 12 rokov majú ubytovanie zdarma!
•Raj pre deti Hotel Jumeirah Beach v Dubaji, ktorého hostia majú 
zadarmo vstup do vodného parku Wild Wadi postaveného v arabskom 
štýle hneď vedľa hotela. Až 30 vodných šmykľaviek, bazénov 

a iných vodných atrakcií sa rozkladá na ploche 100 000 m².
•Pre vyznavačov all inclusive Hotel Hilton 
Ras Al Khaiman Resort & Spa.
•Pikoška v púšti Luxusný rezort Emirates Al Maha 
Desert Resort & Spa ležiaci v strede Arabskej púšte.

Dobrá rada nad zlato
- Auto so šoférom, ktoré si môžete objednať v hoteli, stojí 
približne 140 $ na 4 hodiny a 240 $ na desať hodín.
- Ak sa rozhodne pre nákupy v bazári, nezabudnite ceny 
zjednávať, určite sa tým dostanete na oveľa prijateľnejšiu 
cenovú hladinu. V obchodoch sú však ceny fixné.
- Každoročný Dubai Shopping Festival s obrovskými zľavami 
na množstvo druhov tovarov je mega podujatím, najväčším 
na svete, ktoré sa túto zimnú turistickú sezónu uskutoční 
v mesiacoch január a február 2011 (presný dátum ešte nie 
je známy). V roku 2009 ho navštívilo 3,35 milióna turistov 
z celého sveta, ktorí tu minuli takmer 10 miliárd dolárov.

Ak uprednostníte plavbu výletnou loďou, 
môžete tým výrazne ušetriť na ubytovaní. Lode 
spoločnosti Costa Cruises sú plávajúce hotely, 
zvyčajne ohodnotené štyrmi hviezdičkami. Svojim 
pasažierom ponúkajú jedinečný zážitok z plavby 
po šírom mori a bohatý program od rána do 
neskorej noci priamo na palube. Na osemdňovú 
plavbu Skvosty Emirátov sa môžete vydať od 
novembra 2010 do marca 2011. Vyplávate 
z Dubaja, navštívite Muscat v Ománe, emirát 
Fujairah a Abu Dhabi a Bahrajnské kráľovstvo.

SKvoSTy emiRáTov 

Viac info
www.satur.sk, infolinka 0904 422 222


