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Meer

Het meest tot de verbeelding sprekende land in het Midden-Oosten is
toch wel Dubai. Met haar uit de kluiten gewassen luxe is het een gewild
toevluchtoord voor sterren en hoogwaardigheidsbekleders. Maar het
land is meer dan een zevensterrenhotel en skiën in de woestijn.
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Dubai
De beroemde Burj Khalifa

Dubai is een van de Verenigde Arabische
Emiraten, samen met Abu Dhabi, Sharjah,
Ajman, Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah
en Fujairah. Het emiraat (rijk van een emir
of sjeik) is klein en past met 4.114 km2 zo
in Noord-Brabant. De ambitie van het land
is echter heel groot. Zo is het al jaren bezig
met groeien, zowel in oppervlakte als in
de hoogte. Op 4 januari 2010 opende in
de gelijknamige hoofdstad Dubai de wolkenkrabber Burj Khalifa: met 828 meter
het hoogste gebouw ter wereld. Op de 124e
verdieping zit een observation deck voor
mensen met een sterke maag. Hou je van
shoppen? Aan de basis van de Burj Khalifa
ligt Dubai Mall, en Dubai zou Dubai niet
zijn als ook het winkelcentrum geen record

op zijn naam heeft staan – in dit
geval de grootse ter wereld. Wat
verdie-pingen hoger zit het Armani
Hotel, dat elf etages van de toren
inneemt. Het is een van de luxe hotelopties van Dubai.
Het absolute summum is natuurlijk Burj Al Arab, het
enige zevensterrenhotel ter wereld en inmiddels hét
gezicht van Dubai. De goedkoopste kamer – met maar
één slaapkamer – kost in de maand juli zo’n € 1.165,per nacht. Maar dan heb je wél 170 vierkante meter tot
je beschikking, een privébutler en vervoer van en naar
het vliegveld met een Rolls Royce.

Dubai Mall

sterren spotten
Alles is mogelijk in Dubai: afkoelen kan in het enorme waterpark Aquaventure of in de sneeuw bij Ski
Dubai, er zijn verschillende mogelijkheden voor 
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woestijnsafari’s (van een uurtje tot
een paar dagen) en de witte stranden met blauwe zee lenen zich uitstekend voor dagje strand. De luxe
en het aangename klimaat trekken
prachtige moskee sterren van over de hele wereld
aan. Kijk niet gek op als je tegen
Roger Federer, Eva Longoria of
Michael Schumacher aanloopt. Mischa Barton
speelt er graag met dolfijnen, Kim Kardashian rijdt
er op kamelen (net als Paris Hilton) en AC Milan trapt
er regelmatig een balletje. Behalve voor uitmuntende
hotels, shoppen en lekker eten, kun je in Dubai dus ook
woest
ijnsaf
heel goed terecht voor het spotten van sterren. Een ideale
a ri
manier om de stad te ontdekken is met de Big Bus Dubai,
waarvoor je een vaste prijs per 24 of 48 uur betaalt. De bus
rijdt langs alle bezienswaardigheden en je kunt in- en uitstappen wanneer je wilt.

geschiedenis
hoewel The Palm Islands (de kunstmatig opgespoten eilanden) en de Burj Al
Arab vaak in de spotlight staan, biedt
Dubai nog veel meer. Je zou het bijna
denken, maar de stad bestaat niet alleen
maar uit glinsterende nieuwbouw. Een bezoek
aan Bastakiya, samen met Al Shingdagha de
oudste woonwijk van Dubai, is zeker de moeite
waard. Hier slenter je over stoffige straatjes tussen oude huizen, meestal gebouwd rond 1890.
De wijk is omringd door een oude stadsmuur
en het Al Fahidi Fort is een grote trekpleister.
Het fort is in 1787 gebouwd en daarmee het
oudste gebouw van Dubai. Momenteel is het
Dubai Museum hierin gevestigd. Hier kom je alles
te weten over de geschiedenis van de Verenigde
Arabische Emiraten, maar ook over de meest recente
bouwprojecten.

van de gebaande paden

Celebrity
tweets

Carmen Electra
‘Loving being on the beach in
Dubai #missingDubai’
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Buiten de hoofdstad is ook genoeg te doen. Op anderhalf uur rijden ligt het historische dorpje Hatta, dat met
authentieke materialen is gerestaureerd. Trekpleisters
zijn de 18e-eeuwse torens en de in 1780 gebouwde moskee. Twaalf kilometer verder, in het grillige Hajargebergte,

Rita Ora
‘Tan time :)’

Ciara
‘Anotha TB Pic In Dubai. Feelin
Good! Nobody Can Make Me
Feel Like Dancin Up All Night!:)
#GotMeGoodOnItunes!

Heidi Klum
‘Goodbye Dubai’

ligt een oase verborgen. De blauwe
waterpoelen en watervallen nodigen
je uit om te zwemmen en je kunt er
heerlijk wandelen tussen en over
rotsen en door kloven. De Hatta Rock
Pools zijn een gewild toevluchtsoord
voor de inwoners van Dubai. Meer
natuurschoon is te vinden in het
Dubai Desert Conservation Reserve:
het eerste en grootste beschermde natuurgebied in de Verenigde
Arabische Emiraten. Het gebied
van 225 km2 beslaat 4,7 procent
van heel Dubai en is in 1999 opgezet door het Al Maha Desert Resort
& Spa. Toentertijd was het gebied
27 km2 groot en werden er om te beginnen
zeventig Arabische oryxen (spiesbokken)
vrijgelaten om ze van uitsterven te behoeden. Inmiddels is er meer flora en fauna in
het landschap geherintroduceerd, zoals
de Arabische rode vos en de oostelijke
kraagtrap (vogel). Er zijn verschillende
organisaties die safari’s door het reservaat organiseren, maar om de schoonheid
van de omgeving écht te ervaren moet je
er eigenlijk ook overnachten. Dat kan bij
het Al Maha Desert Resort & Spa dat in het
hart van het Dubai Desert Conservation
Reserve ligt. Het hotel past moeiteloos in
de woestijnachtige omgeving en bestaat
uit 42 luxe suites in de stijl van bedoeïenententen, een spa en een goed restaurant.
Vanuit hier kun je de omgeving goed ontdekken: lopend, op een kameel, per jeep of
te paard.

culinair dubai
Natuurlijk hebben de luxe hotels luxe restaurants. Ketens als Nobu en Zuma hebben er een vestiging en voor fast food ga je
naar de McDonalds. Maar wat niet iedereen weet, is dat je ook prima voor een wat
minder schrikbarende rekening heel goed
kunt eten. In de wijk Al Karama bijvoorbeeld vind je een overvloed aan Indiase en
Pakistaanse restaurants zoals Ravi, onderdeel van Group of Ravi Restaurants. Ze zijn
niet voor niets zo populair; de prijs-kwaliteit verhouding is erg goed en op de kaart
staan gerechten uit het hele Zuid-Aziatische
gebied. Andere must go’s zijn Al Mallah
voor Libanees eten, Baker & Spice voor
het idee (zo veel mogelijk lokaal inkopen),
Market & Platters voor de delicatessen en
Hotel XVA voor de uitgebreide Arabische,
vegetarische kaart. Eet smakelijk! n

tips van persoonlijk
reisassistent
carla hofstede
• De lift brengt je in één minuut naar
de 124e verdieping van de Burj
Khalifa voor een fantastisch uitzicht.
Reserveer thuis al de kaartjes voor ca.
€20, want bij de kassa zijn ze 4x zo duur.
• Met de metro is het voordelig reizen, maar ze zitten vol en vaak
moet je nog ver lopen naar een bezienswaardigheid. Taxi’s zijn
echter niet veel durder en zetten je bij warmte voor de deur af.
Let wel op dat ze de meter aanzetten op korte ritjes. Wil je een
taxi voor de hele dag, spreek dan een vaste prijs af.
• Op vrijdag, het weekeinde in Dubai, zijn de Souks alleen
’s ochtends te bezoeken. Een tour langs de kust is dan een goed
alternatief. De metro rijdt ook beperkt, dus pak dan de Big Bus.
• Geniet van de voorstellingen van de Dubai fountains, fontijnen
met muziek en licht, door lekker op een van de vele terrasjes bij
de Dubai mall te gaan zitten.
Kijk voor meer informatie over reizen naar Dubai op D-reizen.nl,
of ga langs bij een winkel van D-reizen in de buurt.

*******
burj
al arab
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