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Abú Dhabí    zajtrajška

N
Keď sa povie Spojené arabské 
emiráty, takmer každý má na 
mysli Dubaj. Všetci hovoria len 
o Dubaji, všetci chcú vidieť Dubaj... 
ale keď sa spýtate na budúcnosť 
emirátov, prekvapivo sa dočkáte 
odpovede: Abú-Dhabí. 

došli peniaze na výstavbu najvyššej budovy sveta Burj Dubai, Abú Dhabí 
ju v tichosti dofinancovalo. Aj preto sa z noci na deň jej názov zmenil na 
Burj Khalifa - ako hold  súčasnému vládcovi Abú Dhabí, emírovi Khalifovi 
bin Zayedovi. Aj vďaka rope sa tento vládca pravidelne umiestňuje 
na popredných priečkach v rebríčkoch najbohatších ľudí sveta.    
Dobre, poviete si, nikto však nepocestuje do Abú Dhabí, aby obdivoval jeho 

S CK Satur sa do Spojených arabských 
emirátov môžete vydať nielen na pobytovú 
dovolenku k moru, ale aj na poznávacie 
zájazdy do Dubaja a Abú Dhabí či 
na luxusnú výletnú plavbu „Skvosty 
emirátov“ aj s návštevou Ománu.  

POZNÁVANIE SAE

ropné polia. Áno, turisti prichádzajúci do emirátov zažiť 
ich povestný luxus a vidieť atrakcie, o akých v Európe 
ani nechyrovať. Dokáže im toto všetko ponúknuť aj 
niektoré iné mesto ako toľko ospevovaný Dubaj? 

Louvre v arabskej púšti 
Kto by dnes pri pohľade na mrakodrapy, lemujúce slávnu 
promenádu Corniche, uveril, že začiatkom 20. storočia 
v malom prístavnom meste na území dnešného Abú Dhabí 
žilo iba 6.000 obyvateľov? Že ešte do roku 1950 v celom 
emiráte neexistovala žiadna vyasfaltovaná cesta, žiaden 
lekár a ani žiadna škola! Až vďaka objavu ropy a zemného 
plynu ako mávnutím čarovného prútika z krajiny, ktorej 
obyvateľov živil rybolov, pestovanie datlí a lov perál, 
vyrástla supermoderná metropola. Pri jej výstavbe sa 
šejk Zayed bin Sultan al Nahyan, veľký zjednotiteľ, prvý 
prezident Spojených arabských emirátov a tiež milovaný 
emír Abú Dhabí, vzhliadol v Manhattane - ulice bežia 
rovno ako podľa pravítka a ich číslovanie je takmer navlas 
podobné prestížnej časti New Yorku. Taktiež si zaumienil, 
že uprostred horúcej púšte postaví živé, zelené mesto, a tak 
dnes v Abú Dhabí narátate vyše 20 parkov, ktorých zeleň 
úspešne znižuje letné horúčavy. Ku každej vysadenej palme, 
stromu, kríku či kvetinke vedie prípojka na zavlažovanie, 
pričom štatistiky uvádzajú, že pestovanie jedinej rastliny 

H Mešita šejka Zayeda - najväčšia v SAE a tretia najväčšia na svete, 
grandiózna stavba z marockého bieleho mramoru a tiež miesto posledného 
odpočinku prvého prezidenta emirátov. Túto skvostnú stavbu ako z rozprávky 
(dokončená v roku 2003) zdobí najväčší perzský koberec na svete a tiež 
najväčšie krištáľové lustre, aké kedy vyrobila firma Swarovski (hlavný 
luster je 15 m vysoký a 10 m široký). Mešita pojme 50.000 veriacich.
H  Závodný okruh (5,5 km) Yas Marina Circuit - mal premiéru 
vo F1 na konci sezóny 2009. V jeho blízkosti sa nachádza unikátny 
zábavný park Ferrari World, ktorého strechu inšpirovali krivky 
kultového Ferrari GT a zdobí ju najväčšie logo Ferrari na svete - 
obrovský čierny kôň na žltom podklade (65 x 48,5 m). Multizážitkový 
Ferrari World ponúka najväčší krytý zábavný park na svete.
H  Hotel Yas Viceroy - vklinený do závodného okruhu F1 s 
pretekárskou dráhou pomedzi dve krídla hotela. Hoteloví hostia 
môžu preteky sledovať z terasy svojej izby či priamo zo spálne.
H  Promenáda Corniche - so 7 km dlhými plážami, kvitnúcimi 
záhradami, ihriskami a skateboardingovým okruhom.
H  Komplex piatich veží Etihad Towers - s barom 
s krásnym výhľadom na mesto na 62. poschodí.
H  Shopping centrum Marina Mall - v ničom nezaostáva 
za presláveným dubajským shoppingovým rajom.  
H  Aquapark Yas Waterworld - s množstvom vodných 
atrakcií, pri ktorých občas ide dospelým o život, deťom 
však o super zábavu a nezabudnuteľné zážitky. 
H  Hotel Hayat Capital - najšikmejšia umelo vytvorená stavba na svete, 
vychýlená pod 18-stupňovým uhlom (štyrikrát šikmejšia ako veža v Pise). 
H Najslávnejší hotel v Abú Dhabí Emirates Palace - ubytoval 
aj hrdinky filmu Sex v meste. Dokončili ho v roku 2005 a stál tri 
miliardy dolárov (v tom čase bol najdrahším hotelom na svete).

ATRAKCIE ABÚ DHABÍ

Nie každý vie, že 
hlavným mestom 
rozprávkovo bohatých 
arabských emirátov je 
Abú Dhabí. A kým sa 
Dubaj chváli najvyšším 
mrakodrapom sveta Burj 
al Khalifa, najluxusnejším 
hotelom Burj al Arab či 
najväčším nákupným 

strediskom Dubai Mall, Abú Dhabí vo výpočte svojich „naj“ 
atrakcií nijako za Dubajom nezaostáva. Veď rátajte s nami. 

Môže za to čierne zlato
Abú Dhabí je spomedzi všetkých siedmich emirátov 
SAE najväčší (zaberá až 87 % plochy krajiny) a disponuje 
najrozsiahlejšími zásobami ropy, ťaží sa tu 92 % všetkej 
ropy, pochádzajúcej zo SAE (pod zemou sa skrýva 
desatina celosvetových zásob „čierneho zlata“). Abú 
Dhabí vôbec ako prvý emirát začal v roku 1962 ropu 
exportovať do sveta. Takmer jeden a pol miliónové 
mesto patrí k najbohatším na planéte a keď Dubaju 
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H  Emirates Palace - sedem hviezdičkový luxus, najprestížnejší hotel v Abú Dhabí 
H  Beach Rotana - v centre mesta, spojený s nákupným centrom Abu Dhabi Mall 
H  Hilton Abu Dhabi - priamo na promenáde Corniche, len pár minút chôdze od nákupného    
    centra Marina Mall s množstvom obchodov, kaviarní a reštaurácií
H  St. Regis - na nádhernej súkromnej pláži na ostrove Saadiyat, v chránenej oblasti,  
   obkolesený známym golfovým ihriskom Saadiyat Beach Golf Course 
H  Intercontinental - v príjemnej blízkosti centra mesta 
H  Park Hyatt - luxusný hotel priamo na 9 km dlhej pláži s jemným bielym pieskom  
   na ostrove Saadiyat
H  CK Satur vám zabezpečí priamy let z Viedne do Abú Dhabí každý deň, sedemkrát v týždni. 

TIPY CK SATUR NA 
*****HOTELY V ABÚ DHABÍ

Zjednotiteľ emirátov, šejk Zayed, vládol takmer 40 rokov 
(1966 - 2004) a pre originálnych Emirátčanov sa stal priam 
mýtickou bytosťou. Mal 6 žien a 29 detí. Zo všetkých  
konkubín vraj najviac miloval tretiu manželku Fatimu, 
ktorá mu dala 8 potomkov. Fatima sa však neuspokojila 
len s výsadným postavením v mužovom háreme, ale ako 
múdra, rozhľadená žena svoj vplyv využila v prospech 
rozširovania a upevňovania práv žien v krajine. V roku 
1976 založila prvú ženskú organizáciu a iniciovala 
celonárodnú kampaň za vzdelávanie dievčat. Koncom 
90. rokov otvorene presadzovala myšlienku vstupu 
osvietených emirátskych žien do vlády a parlamentu a 
jej úsilie sa neminulo účinkom: v 25-člennom federálnom 
kabinete v súčasnosti pôsobí päť žien, ktoré spravujú 
rôzne ministerstvá. Za všetky spomeňme ministerku 
sociálnych vecí Maryamu Al Roumi či ministerku rozvoja 
a medzinárodnej spolupráce Lubnu bint Khalid Al Qasimi. 
Súčasný emir Abú Dhabí a tiež prezident SAE, prvorodený 
syn šejka Zayeda, Khalifa bin Zayed, má už iba jednu 
manželku a s ňou 8 detí. Ako inteligentný vládca, stratég 
a vizionár stojí na čele fondu Abu Dhabi Investment 
Concil, ktorý dohliada na hospodárenie emirátu s cieľom 
udržiavať stabilný zdroj príjmov aj pre budúce generácie. 
Khalifa pokračuje v zelenej politike svojho otca, v roku 
2013 uviedol do prevádzky najväčšiu koncentrovanú 
solárnu elektráreň na svete, ktorá ročne znižuje emisie 
o 175.000 ton CO2 (produkcia 15.000 automobilov). 
Šejk Khalifa, ktorý vlastní najdrahšiu jachtu sveta za 
pol miliardy eur, je tiež uznávaný a vo svete ctený 
filantrop - na rôzne charitatívne účely (výskum 
rakoviny) a nadácie (spolupracuje s OSN či Nadáciou 
Billa a Melindy Gatesových) vydal dosiaľ cca 500 
miliónov dolárov zo svojho súkromného majetku. 

ZO ŽIVOTA ŠEJKOV

hovorí, pracujú najmä v službách a obchode, 
„locals“, teda pôvodní Emirátčania, zastávajú 
dôstojné miesta v štátnej správe, ženy sú 
väčšinou doma. Praví obyvatelia emirátov 
sa tešia z množstva výhod a privilégií: majú 
zadarmo zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, 
zľavnené poplatky za elektrinu či vodu, od 
štátu dostávajú rôzne príspevky (na svadbu či 
narodenie dieťaťa) a čo je pre bežného Európana 
celkom nepredstaviteľné, neplatia žiadne 
dane: ani z príjmu fyzických či právnických 
osôb, z auta, spotrebnú daň či DPH. 

v krajine, kde takmer vôbec neprší, vyjde štát na 3.000 až 5.000 dolárov ročne. 
V meste sa neustále niečo buduje. A nielen nové budovy, ale aj nové ostrovy a zväčšuje 
sa celkové územie. Dnes sa veľa hovorí o umelom ostrove Saadiyat, na území ktorého 
sa budú rozprestierať tri múzeá: svetoznámy Louvre, vôbec prvé múzeum 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, presakujúceho dovnútra strechou 
v tvare palmového listu a so systémom vodných cestičiek, čo evokujú podzemné 
kanály, ktorými sa kedysi dávno do púštnych oblastí privádzala voda z hôr. Pre 
zberateľov zaujímavostí dodajme, že budovu Gugenheimovho múzea navrhol americký 
architekt Frank Gehry (podpísal sa aj pod projekt Tancujúceho domu v Prahe). Všetky 
tri stavby by mali byť postupne hotové do roku 2017. Ale v meste je čo obdivovať už 
dnes. Navyše, v týchto mesiacoch sa nemusíte obávať vysilujúcich horúčav (teplota sa 
pohybuje do 30°C), more je tiež príjemne teplé a slnko na oblohe nezatieni ani mráčik. 

Čarovanie so značkami áut 
Na ulici ťažko rozlíšite boháčov od bežných Emirátčanov - ženy aj muži chodia 
zahalení, muži celí v bielom, ženy napak v čiernych plášťoch a abájach. Ich bohatstvo 
však možno približne odhadnúť podľa čísla na dopravnej značke automobilu. Tvorí ho 
prevažne päťmiestna cifra, čím je však čísel na značke menej, tým viac narastá vážnosť 
a solventnosť majiteľa. Dvojmiestne čísla už môžu patriť veľmi bohatým šejkom, o tých 
jednomiestnych kolujú v krajine doslova legendy. Pred niekoľkými rokmi vydražil 
25-ročný Emirátčan značku s číslom 1, za ktorú zaplatil 52 miliónov dirhamov (vtedy 
14,2 milióna dolárov). Vzhľadom k bohatstvu jeho rodiny považoval túto sumu za 
primeranú, ba vraj bol ochotný za magickú jednotku zaplatiť aj dvakrát toľko.  

Zo života pravých Emirátčanov
Tých žije v emirátoch len 18 %, všetci ostatní obyvatelia sú prisťahovalci najmä 
z Pakistanu, Indie, Filipín a Bangladéša. Cudzinci - „expatriates“, ako sa im tu 

Viac info
www.satur.sk

 call centrum 0850 333 333


