
Prvotriedne hotely, pláže a bude  
aj umenie. Vitajte v Abú Dhabí
Spojené arabské emiráty boli ešte pred pár rok
mi destináciou s nálepkou drahá a najmä ťažko 
dostupná. Ale veci sa menia. Minulý rok pre Slo
vákov zrušili víza a tento rok začala do Dubaja 
lietať priama linka z  Bratislavy. Hovoríte si, že 
v Dubaji ste boli už niekoľkokrát? Tak navštív
te jeho suseda. Najbohatší emirát Abú Dhabí je 
ešte stále neobjavený a ponúka minimálne toľko 
atrakcií ako turisticky známejší Dubaj. Obidva 
emiráty delí len necelých 100 kilometrov, tak
že aj keď nepriletíte priamo do Abú Dhabí, ale 
do Dubaja, presun nie je náročný a  nezaberie 
veľa času. Abú Dhabí ponúka oproti iným emi
rátom niečo navyše. Z celého zväzku emirátov 
sú tu najkrajšie pláže, najkrajšie a najlepšie ho
tely a  služby rovnaké, ak nie lepšie ako v Du
baji. Rovnako sa tiež pýši povestným luxusom 
a atrakciami, o ktorých v Európe zatiaľ môžeme 
len snívať. A aby svojimi „NAJ“ nezaostával za 
Dubajom, má tento emirát najrozsiahlejšie zá
soby ropy, čo z neho robí jedno z najbohatších 
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 sú očíslované 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.

LOUVRE V ABÚ DHABÍ 
Na rozdiel od Dubaja, kde sa investovalo vo 
veľkom do zábavy a  nákupov a  postavili tu 
najväčšie nákupné centrá sveta, sa Abú Dhabí 
vydalo cestou obrovských investícií do kultúry a 
vzdelania. Teda, samozrejme, nie že by tu ne

bolo kde nakupovať, ale Abú Dhabí chce pri
lákať predovšetkým náročnejších návštevníkov. 
Preto tak ako sa teraz chodí za múzeami do 
Paríža, Londýna a New Yorku, začneme chodiť 
možno už o rok do Abú Dhabí. V kultúrnej štvrti 
na ostrove Saadiyat vznikne najväčší komplex 
múzeí na svete. Ako prvé je v decembri 2015 
naplánované otvorenie pobočky parížskeho 
múzea Louvre od francúzskeho architekta Je
ana Nouvela. Francúzsko zapožičia meno Lou
vre spoločne s niektorými vzácnymi exponátmi 
a skúsenosťami. Pomáhať bude aj pri získavaní 
vlastných exponátov, ktoré v budúcnosti na
hradia zapožičané diela. Začiatkom roku 2012 
vykopali základy pre budovu Guggenheimovho 
múzea moderného a  súčasného umenia za 
671 miliónov eur. Navrhol ju Frank Gehry, ktorý 
je autorom aj slávneho múzea v  španielskom 
Bilbau. V roku 2016 je naplánované i otvorenie 
národného múzea šejka Zayeda. Všetky budú 
mať vlastný tunel na prevoz umeleckých diel, 
aby si ich mohli vymieňať v bezpečnom a klima
tizovanom prostredí.

ABÚDHABIJSKÉ „NAJ“
Atrakciami, ktoré môžete navštíviť aj hneď zaj
tra, sú mešita šejka Zayeda a jej protipól, cen
trum zábavy Yas. Mešita bola postavená za 457 
miliónov eur. Aby bola stavba viditeľná i z diaľky, 
jej základy boli vyvýšené o desať metrov. Na
chádza sa v nej najväčší ručne tkaný perzský 
koberec na svete a zdobí ju aj najväčší luster 
s výškou pätnásť metrov a priemerom desať 
metrov. Modliť sa tu môže viac než 40tisíc ve
riacich. Centrum zábavy Yas je známe pre špor

tových fanúšikov ako miesto, kde sa od roku 
2009 koná závod Formuly 1. Je tu aj jeden z 
najmodernejších akvaparkov na svete. Milovní
kom vody ponúka viac ako 40 atrakcií. S plat
nou vstupenkou máte voľný vstup aj do sused
ného parku Ferrari World. Na ploche dvadsať 
hektárov nájdete množstvo atrakcií. Jedným z 
hlavných lákadiel je najrýchlejšia horská dráha 
na svete Formula Rossa. Maximálnu rýchlosť 
240 km/hod. dosiahne vozík za necelých päť 
sekúnd a zistíte, aký je to pocit pri preťažení 4,8 
G. Ak netrpíte závratmi, treba to vyskúšať.

ZAUJÍmAVOStI Z ABÚ DHABÍ
Synonymum luxusu. Emirát Abú Dhabí je aj 
v rámci Spojených arabských emirátov synony
mom luxusu. Je totiž najväčším a zároveň naj
bohatším. Tvorí 60 percent celkového hrubého 
domáceho produktu a dlhodobo hospodári s 
dvojciferným rozpočtovým prebytkom.
Ako z rozprávky. Abú Dhabí preslávil aj jeden 
z najluxusnejších hotelov sveta, Emirates Pala
ce, o ktorom sa hovorí, že je zhmotnením roz
právok tisíc a jednej noci. Postavili ho za tri mi
liardy dolárov a istý čas bol najdrahším hotelom 
sveta. Ako veľa vecí v Abú Dhabí je „štátny“, čo 
znamená, že patrí panovníckej rodine. Zaujíma
vosťou je, že každá izba má svojho komorníka.
Väčší záujem. Hoci roky bolo Abú Dhabí náv
števnícky v  tieni Dubaja, pomaly sa to mení. 
V roku 2014 ho navštívili a aspoň raz tu prespali 
viac ako tri milióny turistov, čo je v  porovnaní 
s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka 
nárast o štvrtinu. Príjmy hotelov sa zvýšili o 14 
percent na vyše miliardu eur.

Viac info na: www.satur.sk/trend

ABÚ DHABÍ: 
KHALIDIYA PALACE ***** 
8 dní, polpenzia za cenu raňajok,  
odlet z VIE
2 deti do 12 r. zdarma
termíny: celoročne
Cena: od 659 EUR

ABÚ DHABÍ: PARK HYATT ABU 
DHABÍ & VILLAS ***** 
8 dní, polpenzia za cenu raňajok,  
odlet z VIE
2 deti do 12 r. zdarma
termíny: celoročne
Cena: od 999 EUR

ABÚ DHABÍ: 
INTERCONTINENTAL ***** 
8 dní, polpenzia za cenu raňajok, 
možnosť all inclusive, odlet z VIE
1 dieťa do 12 r. zdarma
termíny: celoročne
Cena: od 719 EUR


