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Rixos Saadiyat Island
Prvý ultra all inclusive   
 v Abu Dhabí

 Málokto vie, že hlavným mestom siedmich 
rozprávkovo bohatých Spojených arabských 
emirátov je najväčší z nich - Abu Dhabí. Takmer 
poldruha miliónové mesto patrí k najbohatším 
na planéte, ťaží sa tu 92 % všetkej ropy, 
pochádzajúcej zo SAE (a pod zemou preteká 
desatina celosvetových zásob „čierneho zlata“). 
Pri výstavbe Abu Dhabí sa šejk Zayed bin Sultan 
al Nahyan vzhliadol v Manhattane - ulice bežia 
rovno ako podľa pravítka a ich číslovanie je 
takmer navlas podobné prestížnej časti New 
Yorku. Panovník sa tiež rozhodol, že uprostred 
horúcej púšte postaví živé, zelené mesto, a tak 
dnes v Abu Dhabí narátame vyše dvadsať parkov, 
ktorých zeleň úspešne znižuje letné horúčavy. 

 Ostrov umenia
Volajú ho aj „vlajková loď“ či „výstavná skriňa“ 
Abu Dhabí. Umelo vytvorenému ostrovu 
Saadiyat (v arabčine „ostrov šťastia“) by dnes 
svedčal aj prívlastok „ostrov umenia“. Vychytená 
časť Abu Dhabí s deviatimi kilometrami bielych 
pláží pomaly ale iste napĺňa svoj zámer: stať 
sa najprestížnejším kultúrno-umeleckým 

sieťovanie prepúšťa vodopády 
svetla, vytvára pôsobivé efekty, ako 
keď „slnečné lúče prenikajú listami 
paliem v oáze“. Múzeum vystavuje 
620 artefaktov a exponátov rôzneho 
obdobia, od starého Egypta až po 20. 
storočie. Ich hodnota pre ľudstvo? 
Nevyčísliteľná. Cena na svetových 
trhoch umenia? Astronomická! 
Príklad? Aktuálne najdrahší obraz 
sveta „Salvator Mundi“ od Leonarda 
da Vinci vydražilo Abu Dhabí 
v aukcii pre svoje novootvorené 
múzeum za 450 miliónov dolárov! 
K arabskému Louvru sa postupne 
pripojí Guggenheimovo múzeum, 
ktoré svoju jedinú pobočku na 

centrom Blízkeho východu. Popri 
luxusných rezidenciách a hotelových 
rezortoch najvyššej kvality si na 
ostrove Saadiyat nájde svoju adresu i 
niekoľko múzeí a galérií. Samozrejme, 
tých najvýznačnejších, vo svete 
najuznávanejších a najviac cenených. 
Takým je  bezpochyby Abú Dhabí 
Louvre - za tridsaťročný prenájom 
jeho loga arabskí šejkovia francúzskej 
vláde zaplatili pol miliardy eur! 
Samotná stavba má rozlohu piatich 
futbalových ihrísk, systém vodných 
cestičiek evokuje podzemné kanály, 
ktorými sa kedysi dávno do púštnych 
oblastí privádzala voda z hôr a 
kupola v tvare palmového listu, ktorej 

vyšperkovali na maximum a obohatili o množstvo lákavých detailov. All 
inclusive neznamená len od rána do večera prehýbajúce sa bufetové stoly 
a „bezodné“ nápoje, ale napríklad aj denne dopĺňaný minibar na izbách, 
ležadlá a slnečníky zadarmo, chladničky pri bazénoch, bohatú ponuku športov 
i detských atrakcií a množstvo ďalších vychytávok, ako napríklad vodný 
shuttle bus v hoteli Rixos The Palm v Dubaji.  Do Emirátov si zatiaľ našli 
cestu tri päťhviezdičkové hotely značky Rixos, dva v Dubaji a jeden v emiráre 
Ras al Khaimah. Všetky tri sa tešia obľube náročnej klientely z celého sveta 
a vysoko ich hodnotia aj odborníci z cestovného ruchu. Hotel Rixos Bab Al 
Bahr získal ocenenie World Travel Awards 2016 a stal sa najlepším all inclusive 
rezortom na Strednom východe, pričom toto ocenenie mu udelili tri razy 
po sebe. Novootvorený päťhviezdičkový Rixos Saadiyt Island, prvý ultra 
all inclusive hotel v Abu Dhabí (premiérovo ho nájdete v ponuke cestovnej 
kancelárie Satur), hodlá prestíž značky Rixos pozdvihnúť do ešte vyšších 
sfér luxusu. Už len jeho výnimočná poloha signalizuje jedinečnosť a prestíž: 
rozkladá sa na ostrove Saadiyat v chránenej prírodnej oblasti, pričom ale 
všetky hlavné trakcie mesta sú vzdialené maximálne 25 minút cesty autom. 
Jeho architekti sa dokonale vyhrali s kombináciou štýlu starých honosných 
arabských palácov a stredomorských villas, na ranné či večerné prechádzky 
slúžia zelené oázy - rozľahlé otvorené priestranstvá s množstvom rastlín 
a vodných nádrží, vrátane islamskej záhrady, navrhnutej z štýle rajských 
záhrad starej Perzie. Niektoré z luxusne vybavených apartmánov ponúkajú 
priamy vstup do bazéna a pre väčšiu intimitu náročnejších klientov má 
hotel pripravené aj samostatné vily. Vybrané lahôdky sa od rána do večera 
servírujú v hlavnej reštaurácii Turquoise a okrem nej aj v ďalších šiestich 
tematických reštauráciách à la carte: talianskej, orientálnej, ázijskej či špeciálne 
zameranej na ryby a plody mora. Hotel v duchu tureckej tradície stavil aj 
na vynikajúce spa služby a rozmanité wellness procedúry, vrátane rôznych 
masáží a chýrnych tureckých kúpeľov hammam. A nezabúda sa ani na 
detských hostí, ktorých sa ujmú mladí animátori v zábavnom Rixy kids club. 

Strednom východe otvorí práve v hlavnom meste SAE 
a pod podpornou kuratelou British Museum vzniká 
aj národné múzeum pomenované podľa šejka Zayeda, 
prvého prezidenta Spojených arabských emirátov. 

Ostrov zábavy a športu
Ale nielen umením je návštevník Abu Dhabí živý, emirát 
láka na nezabudnuteľné zážitky aj fanúšikov športu, 
presnejšie F1. Avšak prv, ako nastúpite na šialene rýchlu 
jazdu do kokpitu legendárneho Ferrari, treba absolvovať 
jednu „povinnú“ jazdu - prehliadku mešity. Pri pohľade 
na monumentálny skvost architektúry, aký sa dá vidieť len 
v dnešnej modernej Arábii, zaručene zabudnete zavrieť 
ústa od úžasu. Mešita šejka Zayeda z marockého bieleho 
mramoru  (dokončená v roku 2003) je treťou najväčšou 
na svete, pod nohami jej najväčší perzský koberec na 
svete a zdobia ju najväčšie krištáľové lustre, aké kedy 
vyrobila rakúska firma Swarovski. Kým veľká mešita stojí 
v starej časti Abú Dhabí, za zábavou sa treba presunúť na 
ostrov Yas, ktorý sa stal centrom automobilového športu. 
Závodný okruh Yas Marina Circuit mal premiéru v F1 na 
konci sezóny 2009 a v jeho blízkosti sa nachádza aj Ferrari 
World, najväčší krytý zábavný park na svete, ktorého 
strechu zdobí obrovské logo Ferrari - čierny kôň na žltom 
podklade (samozrejme, najväčší na svete). Zábava graduje 
vo vodnom parku Aquapark Yas Waterworld s množstvom 
vodných atrakcií, pri ktorých naskakujú zimomriavky: 
dospelákom od strachu, deťom od nadšenia. A o svoju 
zábavku neostanú ukrátení ani milovníci golfu - Abu Dhabi 
Golf Club so svojím unikátnym vybavením a luxusnými 
službami dáva záruku dokonalého športového pôžitku. 
 
 Rixos Saadiyt Island
Medzinárodná sieť päťhviezdičkových hotelov Rixos 
je záležitosť tureckej proveniencie. Skutočne práve 
Turci koncept all inclusive dotiahli do dokonalosti, 

Nemá zmysel ich porovnávať 
a robiť z nich rivalov. Oba emiráty 
majú svoje vychytené atrakcie, 
Dubaj najvyššiu stavbu sveta, 
ktorú len tak nič nepretromfne, 
v Abu Dhabí sa zasa minulú 
jeseň dočkalo grandiózneho 
otvorenia múzeum Louvre a tento 
rok na jeseň pozve prvých hostí 
do svojich luxusných priestorov 
päťhviezdičkový Rixos Saadyiat 
Island, prvý utra all inclusive hotel 
v emiráte. O ďalší dôvod viac, 
že sa z Abu Dhabí stáva jedna 
z najvyhľadávanejších turistických 
destinácií na svete... 


