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Už niekoľko rokov sa po-
zornosť cestovateľov 
obracia na Perzský záliv. 
Do púštnej krajiny, kde 
na pobreží mora vyras-

tajú moderné mestá s nevídanými atrakciami, 
mrakodrapmi či luxusnými hotelmi. Spojené 
arabské emiráty tvorí síce až sedem nezávis-
lých štátov, no väčšina bohatstva je sústrede-
ná v troch z nich. Rozprávkovo bohatí šejkovia, 
ktorí prosperujú z ropy, tam menia svoje sny 
na skutočnosť. Za týždeň sú schopní postaviť 
v púšti zelený park, za pár týždňov novú atrak-
ciu. Môžu si dovoliť tých najslávnejších archi-
tektov, najdrahšie materiály, najluxusnejšie 
hotelové siete. A keďže medzi nimi funguje 
zdravá rivalita, už dávno neplatí, že treba vidieť 
len Dubaj. Práve naopak. Hotely v Abú Zabí 
a Rás al-Chajmá sú cenovo dostupnejšie a pri-
tom ponúkajú rovnaké, ak nie lepšie služby 
ako tie dubajské. A keďže emiráty ležia blízko 
pri sebe, nič vám nebráni navštíviť to najlepšie 
zo všetkých troch. 

Geniálny Dubaj
Nie je to tak dávno, čo väčšina z nás ani len ne-
tušila o emirátoch Abú Zabí či Rás al-Chajmá. 
Všade sa písalo len o Dubaji. O superluxusnej 
zázračnej destinácii pre najbohatšiu klientelu. 
Lenže prišla kríza a s ňou znižovanie cien 
leteniek aj ubytovania. Vďaka tomu už 
nie je problém zohnať dovolenku v Du-
baji za cenu tej európskej. Tyrkysové 
more a snehobiele pláže tam majú tiež, 
zato stokrát viac atrakcií. Keby ste napríklad, 
chceli, v najväčšom nákupnom centre na sve-
te Dubai Mall môžete stráviť aj niekoľko dní. Je 
také obrovské, že v ňom jazdia golfové autíčka 
ako taxíky. Okrem 1 200 obchodov sa oplatí 
vidieť akvárium a veľký zážitok je reštaurácia 
Rainforest Cafe. Dažďový prales s divými zvie-

ratami, búrkou, so svetelnou šou, s realistický-
mi zvukmi pralesa a so slušným jedlom. Hneď 
oproti je najlepší a najkrajší obchod so slad-
kosťami, skoro ako u Williho Wonku. Pri naku-
povaní vás možno zaujme prekrásna arabská 
hudba, ktorá sa ozve z reproduktorov zakaž-
dým, keď je čas na modlenie. Niežeby ste sa 
museli aj vy, v Dubaji nikoho do ničoho nenú-
tia. Naopak, moslimovia tu akceptujú aj naše 
európske zvyky. Okázalý Dubai Mall stojí hneď 
vedľa najvyššej budovy sveta Burdž Chalífa. 
Ak chcete, dajte si kávu v reštaurácii slávne-
ho hotela Armani alebo sa vyvezte na vy-
hliadkovú plošinu At the Top. Zo 124. po-
schodia budete mať Dubaj ako na dlani. 
Ideálne je rezervovať si cez internet vstup 
pri západe slnka a počkať „v oblakoch“, 
kým sa celkom nezotmie. Potom si z výš-
ky môžete vychutnať aj predstavenie Dubai 
Fountain, najväčšej hrajúcej fontány na sve-
te na umelom jazere medzi Dubai Mall a Burdž 
Chalífou. Fontána tancuje po zotmení v rytme 
slávnych melódií každú polhodinu a ak ste ro-
mantička, budete nadšená!

Adrenalín nonstop
Nielen Dubaj, celé Emiráty sú celoročnou 
destináciou s letnými teplotami a teplým mo-
rom. Akurát v júni, júli a auguste sa tam or-
tuť na teplomeroch vyšplhá nad 40 stupňov 
Celzia, čo znesú len skutoční milovníci horú-

čav. Vtedy je skvelým zážitkom návšteva 
ďalšieho nákupného centra Mall of the 
Emirates. Nielen kvôli klimatizácii, tá 
funguje všade. Toto centrum je totiž do-

movom lyžiarskej zjazdovky. Za prijateľné 
ceny vám požičajú komplet výbavu a budete 

sa čudovať, ale kopec nepatrí k najľahším ani 
najkratším. Pri odchode z obchodného cen-
tra odporúčam pripraviť sa na dlhokánske 
rady na taxíky alebo sa dať do hotela odviezť 
shuttle busom, ktoré každý slušný hotel vy-
pravuje do hlavných atrakcií mesta a na plá-

Vitajte v modernej 
rozprávke, v ktorej si 

emiráty Abú Zabí, Dubaj 
a Rás al-Chajmá získajú 

srdce každej turistky.
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padnete do prázdna, sa môžete vyblázniť 
na skvelej divokej rieke alebo si zaplávať 
medzi žralokmi. Atlantis sa stal akýmsi 
novým symbolom Dubaja, a preto z neho 
nemôžete odísť bez suveníru. Alebo si tam 
zaplaťte nocľah a vychutnajte si bývanie 
v kráľovstve Poseidona, navštívte hotelové 
akvárium a užite si v reštauráciách, ktoré 
ponúkajú jedlá od výmyslu sveta. Mnohé 
sa pýšia fantastickými hodnoteniami a ku-
chármi s michelinovskými hviezdičkami. 
No, pravdu povediac, hotoví budete už 
aj z bufetových raňajok... Mimocho-
dom, v Dubaji sa stmieva už okolo 
siedmej večer. Po zotmení si neza-
budnite pozrieť siluetu sedemhviez-
dičkového hotela Burj al Arab a Mesiac, 
vidíte ho totiž z iného uhla. Alebo si kúpte 
púštnu really, ktorá sa po západe slnka 
končí večerou v beduínskom tábore. 
Zážitok pre milovníkov adrenalínu stojí 
len pár eur, zato ten strach, ktorý za-
žijete pri nebezpečnom zdolávaní púšt-
nych dún, je na nezaplatenie.

Moderne a bezpečne
Ak máte chuť na trochu histórie, 
pozrite si skromný palác, v ktorom 
býval šejk pred ropným boomom. 
V starom meste sa prejdete po histo-
rických uličkách a nakúpite suveníry 
v malých obchodíkoch na trhu (neza-
budnite zjednávať). Povozte sa po pôvod-
nom kanále Creek a skúste sa nenápadne 
prizerať dianiu medzi pôvodnými obyvateľ-
mi mesta. Muži nosia biele tuniky zvané 
dišdaša a ženy čiernu abeju a na hlavách 
šatku zvanú nikab. A prečo ženy musia 
chodiť v tej horúčave v čiernom? Ono je to 
vraj tak, že žena má zostať v tieni a tam je 
vraj lepšie byť v čiernom, a muž je v bielom, 
lebo sa má obetovať a zostať stáť na slnku, 
kde mu je zase lepšie v bielom. Napriek 
silným tradíciám je Dubaj totálne otvore-
ný cudzincom a nepoznám mesto, kde by 
pracovalo viac „západniarov“. Aj preto sa 
s partnerom môžete spokojne držať za ruky 
a do baru vyraziť v minišatách. Alkohol síce 
predajú len cudzincom a nie všetky hotely 

že niekoľkokrát denne. Zadarmo, samozrej-
me. Služby tamojších ubytovacích zariadení 
sú totiž na neskutočne vysokej úrovni. Plá-
že sú biele a more je trochu slanšie ako to 
naše chorvátske. Počas letných mesiacov 
sa vzhľadom na štyridsiatky mení na neprí-
jemný termál, no stále vás môžu zachrániť 
bazény, v ktorých vodu chladia. Nechajte 
sa obskakovať čašníkmi alebo sa vyberte 
do jedného z miestnych akvaparkov. Naprí-
klad ten v hoteli Atlantis, ktorý leží na konci 
umelo navezenej palmy, nadchne každého 
člena vašej rodiny. Okrem toboganu, ktoré-
ho dno sa v nestráženej chvíli odsunie a vy 

majú licenciu na jeho predaj, no ináč tam 
všetko funguje ako vo Švajčiarsku. Nestret-
nete sa s lenivosťou, meškaním, so špinou 
na uliciach, dokonca ani s grafitmi na ste-
nách budov. Majú najdlhšie plne automa-
tizované metro na svete aj jednokoľajku, 
ktorá vedie po Palme až do hotela Atlantis. 
Ak však chcete hlavne leňošiť, napchávať 
sa fantastickým humusom a večer sledo-
vať brušné tanečnice, nezazlievame vám 
to. Zajtra je totiž čas vyraziť do Abú Zabí.

Preteky o tituly 
Alebo viete čo? Ubytujte sa rovno 
tam! Načo platiť zbytočne veľa za ho-

tel v Dubaji, keď abúzabíjsky Park Hy-
att leží na najkrajšej pláži v emirátoch? 

O tom, že abúzabíjsky šejk chce 
už roky tromfnúť toho dubaj-

ského, si štebocú aj vrabce 
na strome. Kalif bin Zayed Al 
Nahyan, ktorý je suverénne 
najbohatším šejkom, pra-
videlne navštevuje všetky 
významné miesta svojho 

emirátu a keď sa mu na-
príklad znepáči výzdoba 
v nejakom hoteli, deko-

rácie musia za deň zmeniť svoju 
podobu. Skvelým miestom na bý-

vanie pri mori je aj hotel St. Regis, 
ktorý vás nadchne luxusnými izbami 

a spa. Ak sa však plánujete venovať šopin-
gu alebo spoznávaniu miestnych atrakcií, 
vyberte si niektorý z mestských hotelov. 
Takú kúpeľňu, akú majú v hoteli Hyatt Ca-
pital Gate, sídliacom v najšikmejšej stavbe 
sveta vytvorenej človekom, len tak nenáj-
dete. Ležíte vo vani a cez presklenú stenu 
mrakodrapu vidíte celé mesto. A ráno bu-
dete mať k obrovskej pýche a posvätné-
mu miestu Arabov, Mešite šejka Zajeda, 
len na skok. Je z bieleho mramoru a o jej 
dokonalej výzdobe sa vám bude ešte nie-
koľko dní snívať. Pojme až päťtisíc veria-
cich a aby ste nádherné mozaiky, najväčší 
perzský koberec či najväčší luster na svete 
mohli obdivovať na vlastné oči, nezabud-
nite sa primerane obliecť. Primerane, to 
znamená tmavé nohavice, tmavé voľné 
tričko a šatku na hlavu. Kolená a plecia 
sú totiž pre Arabov sexuálnymi symbolmi 

a keby vám čo i len presvitali, museli by 
ste návštevu splneného sna šejka Zajeda, 
ktorú máme výnimočne možnosť obdivo-
vať aj my neveriaci, oželieť. Samozrejme, 
v najhoršom prípade môže byť zážitkom aj 
prechádzka po zelenej mestskej promená-
de Abú Zabí, ktoré patrí me-
dzi najbohatšie mestá sveta. 
Najmä ak si uvedomíte, že ste 
v meste, ktoré leží na púšti. 
Oveľa vzrušujúcejšia je však 
návšteva najväčšieho vod-
ného parku v emirátoch. V Yas Waterwold 
nájdete krkolomné tobogany, suchú nad-
zemnú dráhu alebo umelé vlny, na ktorých 
vás naučia surfovať. Chcete potešiť svojich 
chlapov? V emiráte, kde sa už niekoľko 
rokov jazdí formula 1, ich zoberte do zá-
bavného parku Ferrari World. Ak si trúfate, 
nasadnite s nimi na najrýchlejšiu horskú 
dráhu na svete. Ale potom sa, prosím, ne-
sťažujte. Je to jazda len pre silné žalúdky! 
A čo trochu romantiky? No jasné, bez náv-
števy osemhviezdičkového hotela Emirates 
Palace by dovolenka v Emirátoch nebola 
ono. Už zvonka sa vám bude zdať, že ste sa 
ocitli v rozprávke tisíc a jednej noci. Tento 
hotel je totiž famózny, obrovský, neskutoč-
ný! A tak ako palác s fontánami, so zlatom 
a zeleňou na brehu mora vyzerá zvonku, 
rovnako neskutočný je aj zvnútra. 

Oáza luxusu
Rás al-Chajmá je emirátom, ktorého názov 
vám možno až tak veľa nehovorí. Pritom 
doň ročne prúdi najviac Slovákov. Hote-
ly Hilton a Rixos sú totiž skvele vybavené 
pre rodiny s deťmi so všetkým, čo od takej 
dovolenky chcete. Dokonca v nich funguje 

systém all inclusive, pre Arabov donedávna 
neznámy pojem. Rixos ponúka ubytovanie 
v krásnych rodinných izbách v budovách, 
ktoré vám pripomenú pyramídy. V mori 
nájdete kopu atrakcií, bazény pravidelne 
ožívajú animáciami. Ak si chcete oddých-

nuť od detí, môžete ich ráno odovzdať 
a garantujeme vám, že sa k vám do večera 
nebudú chcieť vrátiť. A tak si budete vyli-
hovať, popíjať kokteily a relaxovať. Žiada 
sa vám niečo pokojnejšie a viac nóbl? Tak 
si držte klobúk! V tomto emiráte majú totiž 
hotel patriaci do prepychovej siete Waldorf 
Astoria! Áno, podobný, ak nie krajší od toho 
newyorského, ktorý milovala a dodnes 
miluje svetová smotánka. Vo Waldorfe sa 
budete cítiť ako v nebi. V prepychovej izbe, 
v nenormálne pohodlnej posteli s bielizňou 
z tej najjemnejšej bavlny, s dvoma telkami 
na úrovni jednej steny... V arabskej reštau-
rácii, ktorá je podľa mňa najlepšou na sve-
te. V temperovaných bazénoch so sluhami 
na každom kroku...
   Lenže, pozor! Nikde nemá púšť takú 
krásnu farbu ako v  Rás al-Chajmá. Hlavné 
mesto tohto emirátu sa síce na nablýska-
ný Dubaj nechytá, no turistický ruch tam 
funguje na jednotku. Aj preto vám ponúk-
nu fantastické púštne safari, výlety medzi 
duny alebo jastrabiu šou. Tá sa robí pri 
hoteli Banyan Tree Al Wadi, ktorý vás jed-

noducho ohromí. Je totiž výkrikom luxusu 
ďaleko od civilizácie. Nenormálne spa, 
nóbl reštaurácie, také majú aj inde. Ale 
prepychové izby umiestnené v samostat-
ných domčekoch a ku každej bazén? Len 
si predstavte, ako tam ležíte v teplej vode 

a pozeráte na západ slnka v púšti. 
Ak by som sa išla vydávať, viem, kde 
by som trávila medové týždne! Keď-
že som však vydatá, mám problém. 
Kam sa, dokelu, vrátiť? To, čo som to-
tiž vďaka cestovnej kancelárii SATUR 

za päť dní videla a zažila, ma stavia pred 
obrovskú dilemu. Ktoré z týchto nesku-
točných miest navštíviť ako prvé? Pretože 
o tom, že do Emirátov sa odteraz budem 
vracať pravidelne, vôbec nepochybujem. E

Eva BLAHÚTOVÁ
Foto profimedia.sk, SATUR
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