
NIČ NIE JE NEMOŽNÉ
Šejk si raz zaumienil, že uprostred horúcej púšte postaví živé, 
zelené mesto, a tak dnes v Abú Dhabí narátate vyše 20 parkov, 
v ktorých ku každej vysadenej palme, stromu alebo kríku 
vedie prípojka na zavlažovanie. Abú Dhabí sa vydalo cestou 
obrovských investícií do kultúry a vzdelania, čím chcú prilákať 
predovšetkým náročnejších návštevníkov. Miestni veľa hovoria 
o novom umelom ostrove Saadiyat, na území ktorého sa budú 
rozprestierať tri múzeá: svetoznámy Louvre, vôbec prvé mú-
zeum tohto druhu v arabskom svete, Guggenheimovo múzeum 
a národné múzeum šejka Zayeda. Louvre Abú Dhabí opisuje 
architekt ako ostrov na ostrove - delikátnu stavbu o rozlohe 
piatich futbalových ihrísk, s vodopádmi prirodzeného svetla, 
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Abú Dhabí zajtrajška
Abú Dhabí je najväčší emirát spomedzi všetkých siedmich 
emirátov SAE. Rovnako ako Dubaj sa pýši povestným luxusom 
a atrakciami, o ktorých v Európe zatiaľ môžeme len snívať. 
A aby svojimi „NAJ“ nezaostával za Dubajom, má tento emirát 
najrozsiahlejšie zásoby ropy, čo z neho robí jedno z najbohat-
ších miest na planéte. Jeho rovnomenná metropola je vystavaná 
na ostrove a nechala sa inšpirovať New Yorkom, o čom svedčia 
ulice, ktoré bežia rovno ako podľa pravítka a ktoré sú očíslova-
né tak, ako tie v slávnom „veľkom jablku! V Abú Dhabí sa ne-
ustále niečo buduje. A nielen nové budovy, ale aj nové ostrovy 
a zväčšuje sa celkové územie.

Keď sa povie Emiráty, každý si hneď predstaví Dubaj, záhadnú krajinu, 
kde vládnu šejkovia, iné zvyky, a rozdiel medzi rozprávkou a realitou nie 
je úplne jasný. Emiráty však už dávno nie sú len Dubaj, ale aj ďalšie dva, 
turistami postupne stále viac objavované emiráty – Abú Dhabí a Ras al 
Khaimah. Navyše, hotely v týchto emirátoch sú cenovo dostupnejšie a pritom 
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.
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Abú Dhabí
a Ras al Khaimah

Emiráty nie sú len Dubaj, ale aj



prenikajúceho dovnútra strechou v tvare palmo-
vého listu a so systémom vodných cestičiek, čo 
evokujú podzemné kanály, ktorými sa kedysi 
dávno do púštnych oblastí privádzala voda z hôr. 
Tak, ako sa teraz chodí za múzeami do Paríža, 
Londýna a New Yorku, začneme chodiť možno 
už o rok do Abú Dhabí.

 
V ABÚ DHABÍ:
Závodný okruh (5,5 km) Yas Marina Circuit, 
mal premiéru v F1 na konci sezóny 2009. V jeho 
blízkosti sa nachádza unikátny zábavný park 
Ferrari World, ktorého strechu zdobí najväčšie 
logo Ferrari na svete. Multizážitkový Ferrari 
World ponúka najväčší krytý zábavný park na 
svete.
Aquapark Yas Waterworld s množstvom vod-
ných atrakcií, pri ktorých občas ide dospelým 
o život, deťom však o super zábavu a nezabudnu-
teľné zážitky.
Mešita šejka Zajeda, najväčšia v SAE a tretia 
najväčšia na svete, grandiózna stavba z marocké-

ho bieleho mramoru a tiež miesto posledného odpočinku 
prvého prezidenta emirátov.

V ABÚ DHABÍ:
Emirates Palace je najslávnejší hotel v Abú Dhabí, ktorý 
ubytoval aj hrdinky filmu Sex v meste. Dokončili ho 
v roku 2005 a stál tri miliardy dolárov.
Hotel Hayat Capital je najšikmejšia umelo vytvorená 
stavba na svete, vychýlená pod 18-stupňovým uhlom 
(štyrikrát šikmejšia ako veža v Pise).
Hotel Yas Viceroy je vklinený do závodného okruhu F1 
s pretekárskou dráhou pomedzi dve krídla hotela. Hote-
loví hostia môžu preteky sledovať z terasy svojej izby či 
priamo zo spálne.
Park Hyatt Hotel and Villas, ležiaci na polostrove Saa-
diyat, známy pre svoje panenské pláže, kam aj korytnačky 
chodia klásť svoje vajíčka. Má vynikajúcu polohu, do cen-
tra Abú Dhabí je to na skok a hotel má aj golfové ihrisko.
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Najsevernejší a v posledných 
rokoch dynamicky sa rozvíjajúci 
emirát, ktorý je nazývaný aj „ze-
lenou krajinou“. Pýši sa širokými 
zelenými rovinami i masívnym 
pohorím Hajar, ktoré tvorí hranicu 
so Sultanátom Omán na severe, 
a je plné horských oáz a prameňov. 
Samotný názov by sa dal preložiť 
ako „vrchol stanu“, nakoľko sa 
nachádza na cípe celej federácie. 
Emirát je známym archeologickým 
náleziskom a zo všetkých emirátov 
má najbohatšiu históriu. Milovníci 
histórie môžu navštíviť Národné 
múzeum s množstvom archeologic-
kých artefaktov, pevnosť Dhayah 
s nádherným výhľadom na Ras Al 
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Skromne krásny Ras al Khaimah

Rixos Bab al Bahr

Emirates Palace
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NÁŠ TIP
SAE, 
RAS AL KHAIMAH
RIXOS BAB AL BAHR *****

7 nocí s odletom z Viedne
Ultra all inclusive
2 deti do 12 rokov zdarma
Termíny: apríl – október 2015
Cena: od 799 EUR

SAE, 
RAS AL KHAIMAH
WALDORF ASTORIA 
RAS AL KHAIMAH *****

7 nocí s odletom z Viedne
Polpenzia za cenu raňajok
2 deti do 12 rokov zdarma
Termíny: apríl – október 2015
Cena: od 899 EUR

SAE, ABÚ DHABÍ
PARK HYATT HOTEL
& VILLAS *****

7 nocí s odletom z Viedne
Polpenzia za cenu raňajok
2 deti do 12 rokov zdarma
Termíny: apríl – október 2015
Cena: od 999 EUR

Khaimah, ruiny mesta Jazirat Al Hamra, historickú lodenicu 
na brehu prístavu Marid, starý rybársky prístav a tradičný trh 
(souk).

ZÁŽITKY NA POČKANIE
Ras Al Khaimah je miestom, kde si prídu na svoje milovníci 
športov, prírody i kultúry, ponúka atrakcie pre všetky vekové 
kategórie. Bonusom je 64 km nádherných pieskových pláží 
a krištáľovo čisté more. Známe sú i mnohé golfové ihriská, 

z toho sú 2 profesionálne 18-jamkové (Al Hamra Golf Club, 
Tower Links Golf Club), do ktorého kvôli nižšej cene prichá-
dzajú aj Dubajčania, nádherné arabské plnokrvníky môžete 
vidieť v Ras Al Khaimah Country Club, nakoľko kone sú veľmi 
dôležitou časťou arabského dedičstva. Klub poskytuje množstvo 
rekreačných aktivít a lekcie jazdenia. K ďalším možnostiam 
športového vyžitia a aktívneho strávenia voľného času patrí 
lukostreľba, tenis, rôzne vodné aktivity (potápanie, parasailing, 
jet skiing, šnorchlovanie, kajaky, akadémia plachtenia, katama-
rány a pod.). K zážitkovým aktivitám patrí známe púštne safari, 
vodný park Iceland, sokoliarska šou a jazda na ťavách. Veľkým 
a nezabudnuteľným zážitkom je návšteva perlovej farmy, prvej 
svojho druhu v SAE, ktorá produkuje ročne viac ako 100 000 
perál rôznych druhov a rôznych kvalít.

V RAS AL KHAIMAH:
Sokoliarska šou s profesionálnymi trénermi vtákov. Koná sa pri 
púštnom hoteli Banyan Tree Al Wadi, ktorý vás ohromí. Je totiž 
výkrikom luxusu ďaleko od civilizácie.

Púštna dedina Bassata, ktorá vám ukáže pravý život beduínov, 
zažite jazdu na ťave, jedlo v púšti, ale aj krásne tance brušných 
tanečníc.
Vodný park Iceland, zábavný park plný šmýkačiek, toboganov 
a samozrejme ľadu.

V RAS AL KHAIMAH:
Rixos Bab al Bahr bol otvorený len minulý rok a je to prvý 
hotel v rámci SAE, ktorý priniesol obľúbený ultra all inclusive. 
Nájdete ho na umelo vytvorenom ostrove Al Marjan. Ideálny aj 
pre rodiny s deťmi.
Hilton Ras al Khaimah Beach Resort, ktorého areál je doslo-
va popretkávaný piatimi rozľahlými bazénmi a má mimoriadne 
peknú pieskovú pláž.
Waldorf Astoria, nekonečný a prepychový luxus, ktorý miluje 
smotánka a milovníci golfu. Zahrať si ho môžu na 18-jamko-
vom ihrisku priamo pri hoteli.
Double Tree by Hilton Resort and Spa so zaujímavou archi-
tektúrou v štýle čokoládových koláčikov cookies, ponúka jedno 
z najlepších a najmodernejších SPA v emirátoch.  
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Waldorf Astoria


