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SOL, BAD OCH SPORT

1.

2.

Jumeirah Open Beach

Jumeirah Beach Park

Välkommen till Dubais bredaste och
längsta strand. Här är det inte bara
populärt att sola och bada utan också att
jogga, cykla och åka rollerblades på den
två kilometer långa vägen som ﬁnns mitt
på stranden. Hit kommer både lokalbefolkningen och turister för att bada,
ha picknick eller sporta. Ända till solnedgången ﬁnns livräddare på plats och på
stranden ﬁnns duschar och toaletter.
Kiosker som säljer snacks och dricka ﬁnns
också.

På denna trevliga strand väntar vit sand
och turkost vatten. Det är hit de ﬂesta av
hotellens strandbussar går, så här kan du
nästan vara säker på att träffa en och
annan landsman. Hitta ditt favoritställe
under palmerna eller vid vattnet där
vinden ﬂäktar. En till två dagar i veckan är
det kvinnornas dag, vilket innebär att
män inte är välkomna.

Du hittar stranden bredvid Dubai Marina
Beach Resort och Palm Strip Mall
nedanför Jumeriah Beach Road.
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Observera att det är inträde till stranden
och att solstolar och parasoller ﬁnns att
hyra. Duschar och omklädningsrum ﬁnns
också. Öppettider: måndag-onsdag och
lördag-söndag 7.30–22.00, tors-fre
7.30–23.00.

3.
Palace Beach
Bredvid lyxhotellet Burj Al Arab i
Al Sufouh ﬁnner du denna lilla härliga sandstrand med vit sand och
inbjudande härligt turkost vatten. Här
ﬁnns inga solstolar eller parasoller och
du kan njuta av att det är lite mer
folktomt än på andra stränder. Hit
kommer många för att beskåda den
vackra solnedgången och den härliga
vyn över lyxhotellet.

4.
JBR Beach
Detta är den bäst belägna stranden
i Dubai eftersom den ligger nedanför
”The Walk”, som är ett härligt stråk i
Dubai Marina. Den erbjuder mängder
av shopping, restauranger och caféer.
Stranden är ett par kilometer bred och
du har marinans skyline precis bakom
dig. Det ﬁnns inga solstolar, parasoller
eller toaletter på stranden, men du kan
snabbt ta dig upp till gatan och låna
på något café. Tänk bara på att klä dig
respektabelt när du lämnar stranden.
Stranden når du lätt från någon av
de många små vägarna från The Walk
på Jumeirah Beach Road.
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6.
Barasti Beach Bar

5.
Kitesurﬁng Beach (Free
Fun Beach)
Denna lilla strand som ligger i en
liten bukt, är en av de sportigaste
stränderna i Dubai. När vinden
tillåter kryllar det av kitesurfare
här. Gillar du inte denna sport kan
du aktivera dig med fotboll,
volleyboll eller kajakpaddling
istället. Vill du hellre ligga i solen
och lata dig ﬁnns parasoller.
Stranden ligger bakom det lyxiga
shoppingcentret Saga World i
Umm Seqeim 1.
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Denna beachbar ligger vid en härlig sandstrand med sköna loungesoffor och solstolar. Stranden är
öppen sent och är bevakad med
vakter. På kvällen kan du äta något
från restaurangen och titta på
sport på storbilds-tv:n. Populärt
uteställe med blandad publik och
en avslappnad atmosfär. Fritt
inträde, 21 år åldersgräns. Barasti
ligger vid Le Meridien Mina Seyahi
Beach Resort & Marina på
Al Sufouh Road, Jumeirah Beach,
Dubai. Öppet måndag-onsdag och
lördag-söndag kl.11.00–1.30,
torsdag-fredag 11.00–3.00.

7.
Nasimi Beach – The Palm
Jumeira
Vid lyxhotellet Atlantis the Palm
ligger denna exklusiva strandklubb
som bjuder på en annorlunda
upplevelse. På den här fantastiska
vita sandstranden ﬁnns en
restaurang, en bar och gratis stora
och ﬁna solstolar där du kan
slappna av och njuta av utsikten
över Dubais skyline. Inträdet är
gratis, men man måste spendera
minst 200 AED per person. Bara
personer över 21 år får komma in.

8. Roliga vattensporter
Vattnen kring kustspetsen norr om Ras Al
Khaimah erbjuder dykning i världsklass.
Här ﬁnns många skeppsvrak och koraller
som i sin tur lockar till sig ﬁskar i regnbågens alla färger. Gillar du inte att dyka
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och snorkla kan du istället ta del av alla
vattensporter de ﬂesta hotell erbjuder.
Vad sägs om vattenskoter, windsurﬁng
eller kajak?

9.
Förstklassig golf i Dubai ...
Älskar du att spela golf har du kommit
rätt! Golfbanorna i Dubai är av ypperlig
kvalitet och bjuder på en lyxig
atmosfär. Enbart Dubai Creek Golf &
Yacht Clubs annorlunda klubbhus (ser
ut som en lillebror till operahuset i
Sydney) är värt ett besök, och den mest
kända banan Emirates Golf Club är
också något utöver det vanliga. Här är
klubbhuset av hög standard och bjuder
på fyra restauranger.

10.
... och i Ras Al Khaimah
På de två ﬁna banorna Al Hamra Golf
Club och Tower Links Golf Club i Ras Al
Khaimah kan du också spela golf.
Medan du spelar kan du njuta av den
härliga utsikten.
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APOLLOS UTFLYKTER
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11.

12.

Dubai City Tour

Moderna Dubai

Upplev historien om Dubai! Dagen startar
med ett besök i det historiska området
Bastakia där det 180 år gamla fortet Al
Fahidi ligger, som i dag är Dubai Museum.
Turen fortsätter med en traditionell
"Abra", (taxibåt), till kryddmarknader och
den mest populära guldmarknaden, Diera
Gold Souk. Turen avslutas vid världens
mest luxuösa hotell, Burj Al Arab. För en
extra kostnad kan du köpa till en lyxig
lunch på detta sjustjärniga hotell. Turen
genomförs med engelsktalande guide.

Kom upp i världens högsta byggnad,
Burj Khalifa, och njut av den fantastiska
utsikten från 124:e våningen! Under
dagen besöker vi ockå marinan som är ett
populärt område. Vi besöker Dubai
Aquarium och vi gör ett fotostopp ute på
den exklusiva Palm Island. Som
avslutning får du tid på egen hand i Dubai
Mall. På denna tur kan du i tillägg välja till
"High Tea" på världens lyxigaste hotell,
Burj Al Arab. Turen genomförs med
engelsktalande guide.

13. Jeepsafari med BBQ-middag
Ett måste är att följa med på Apollos
galna jeepsafari! Att åka fram över sanddynerna är en magisk känsla och det
suger verkligen i magen. Efter turen ser
du solen gå ner över horisonten och njuter

av en god grillbuffé till arabiska toner
och magdans. Vid ökenlägret ﬁnns möjlighet till sandboarding och kamelridning.
Allt är inkluderat förutom alkohol.
Alkohol ﬁnns att köpa på plats.
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14.

15.

Ferrari World

Wild Wadi

Gillar du snabba bilar ska du följa med
till Ferrari World som är världens största
nöjespark inomhus. Här ﬁnns ﬂera
attraktioner och störst är Formula Rossa,
världens snabbaste berg- och dalbana,
med en topphastighet på 240km/h.
Förutom detta kan du uppleva känslan
av att köra en riktig Formel 1-bil.

Följ med till Dubais populäraste vattenland som bjuder på en fantastisk utsikt
över Burj Al Arab och Jumeirah Beach
Hotel. Här hittar du en rad olika vattenrutschkanor för både stora och små, inte
minst den 33 meter höga Jumeirah
Sceeirah som ger dig en fallhastighet på
80 kilometer i timmen! Transport sker på
egen hand.

16.
Aquaventure & The Lost
Chambers
På det gigantiska hotellet Atlantis The
Palm ﬁnns en mängd saker att göra.
Under uﬂykten får du uppleva det stora
akvariet The Lost Chambers där du
ser tusentals ﬁskar inklusive hajar. Ett
besök på vattenlandet gör vi också. Här
ﬁnns fartfyllda vattenrutschkanor,
egen strand och många roliga
attraktioner.

17.
Sea Plane
Denna halvtimmes ﬂygtur tar dig över
Dubais kända landmärken som Burj Al
Arab, The World, Palm Jumeirah, Dubai
Marina och inte minst en tur runt
världens högsta byggnad Burj Khalifa!
Glöm inte kameran!

18.
Musandam – Dibba
Upplev emiraternas norra del och
grannlandet Oman från en dhow, den
traditionella båten. Se de berömda
stenhusen och ﬁskebyarna, Zeke och
Haffa. Njut också av stränderna, de vita
bergen, de mäktiga klipporna och den
vackra Musandambukten. Lunch, frukt,
dricka och snorkelutrustning ingår.
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19.
Dubai by night
Upplev unika Dubai, med all sin lyx och
alla världsrekord. Under utﬂykten
besöker vi stadens mest spännande
platser, som den berömda marinan där vi
får se Dubais vackra skyline, och besöker
världens största konstgjorda ö, Palm
Jumeirah. Därefter tar vi oss till världens
högsta byggnad, Burj Khalifa, och njuter
av utsikten från världens högsta utsikts-
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plats, ”At the Top”, på den 124:e våningen.
Dagen avslutas med en god Medelhavsbuffé till middag på Armanis restaurang
Mediterraneo. Där kan vi samtidigt se på
en magisk uppvisning med världens
högsta fontänshow på Dubai Fountain.
Vårdad klädsel krävs. Ordningen på
besöken under dagen kan ändras.

20.
Ski Dubai
Passa på att åka skidor eller snowboard
på semestern i en av världens största
skidanläggningar inomhus! Skidbacken
ligger i det gigantiska shoppingcentret
Mall of Emirates och här ﬁnns även

pulkabacke för de små! Liftarna tar dig
upp och ner. Efteråt kan du gå ut värma
dig i det varma havet! Utrustning och
varma kläder är inkluderat i priset.
Transport sker på egen hand.
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21.

22.

Segla i månskenet

Rustar Cruise

Följ med på en romantisk middag på en
traditionell arabisk båt, en dhow. Vi
seglar längs Dubai Creek i månskenet och
under färden får du se det mesta av
Dubais vackra arkitektur. Transfer, mat
och alkoholfri dryck är inkluderat, alkohol
ﬁnns inte att köpa.

Njut av lyx och ﬂärd på en av Dubais
lyxigaste och största dhowbåtar. Här
ﬁnns tre våningar och kvällen bjuder på
en femstjärnig buffé och underhållning
som arabisk dans. Beskåda Dubais
upplysta skyline från bordet och njut av
en fantastisk kväll. Inkluderat i priset är
transfer, buffé och alkoholfri dryck.
Alkohol kan köpas i någon av de tre
barerna ombord.

23. Ökensafari
En oförglömlig utﬂykt som passar hela
familjen! Med jeepar tar vi oss ut i öknen
och upplever den arabiska öknens vackra
sanddyner. Se solen gå ned över
horisonten och njut en god BBQ-buffé till
tonerna av ﬁn arabisk musik.

Det blir också magdans och
underhållning. Du som vill har bland
annat möjlighet till sandboarding och
kamelridning vid ökenlägret.
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EGNA STRÖVTÅG

24.

25.

Burj Khalifa

Dubai Fountain

Världens högsta byggnad hittar du i
Dubai och den heter Burj Khalifa. Burj
betyder torn och det är precis vad detta är
med sina imponerande 828 meters höjd.
En hiss tar dig upp till 124:e våningen på
under en minut och här uppe kan du
beskåda den fantastiska utsikten över
hela Dubai. Det sägs att du på en klar dag
kan se denna byggnad från Abu Dhabi
som ligger tolv mil bort. Denna upplevelse
är med i vår utﬂykt som heter ”Moderna
Dubai”och även i "Dubai City Tour".

Framför Burj Khalifa ligger världens
största handgjorda fontän ”Dubai
fountain”. Detta mäktiga fontänspel
spelas varje halvtimme och har
komponerats till musik som varieras från
gång till gång. Fontänerna sprutar vatten
upp till 150 meter. En imponerande show,
speciellt kvällstid.
Adress: Burj Khalifa, Downtown Dubai

Adress: Burj Khalifa, Downtown Dubai
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26.

27.

Za´beel Park

Safa Park

Runt om i Dubai ﬁnns ﬁna parker
att strosa runt i, Za´beel Park är en
av dem. Här har du en fantastisk
utsikt över Sheik Zayed Road med
sin siluett av skyskrapor. I denna
vackra park ﬁnns sjöar, dammar,
joggingspår, cricketplan,
fotbollsplan, lekplatser, affärer och
caféer. I hjärtat av parken ligger
Stargate som är ett paradis för
barn! Det är en liten nöjespark med
aktiviteter som go-kart, radiobilar,
3D-bio, lekplatser med mera. Priser
varierar beroende på aktivitet.
Observera att det är inträde till
parken.

En annan ﬁn park är Safa Park.
Det är en grön och ﬁn park som
är populär bland lokalborna. Här
ﬁnns ﬁna joggingspår, tennisbana,
volleyboll, fotbollsplan, grillplatser, restauranger med mera. Det är
även en perfekt plats för barnen då
det ﬁnns studsmattor, minitåg,
karuseller, hinderbana och en liten
sjö där man kan hyra roddbåtar.
Observera att det är inträde till
parken.

Dubai, Za´beel Park, Stargate
Tel: +971-432 599 88
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Safa Park, Sheik Zayed Road,
Al Wasl, Dubai
Tel: +971-434 921 11

28.

29.

Talize Ottoman Spa

Bastakiya

Besök ett av Dubais elegantaste
spaanläggningar. Det ligger på det
femstjärniga hotellet Jumeirah Zabeel
Saray och är byggt i en stil som inspirerats
av de gamla ottomanska palatsen. Lyxa
till det med ett stort urval av behandlingar – allt från ansiktsbehand-lingar,
hamam och bastu till parbehandlingar
och thaimassage. Tidsbokning krävs. Du
tar dig lätt hit med taxi.

Är ett av de äldsta och mest
stämningsfulla kulturminnes-områdena i
Dubai. Här kan du strosa runt i gränderna
mellan hus som ofta har innegårdar med
många barjeel som skänker svalka. Den
bästa tiden att komma hit är på
eftermiddagen då ljuset ger byggnaderna
ett speciellt skimmer. Besök också de
mysiga konstgalleriorna och caféerna.
Många lokala designers och skulptörer
håller till här.

Adress: The Palm, Talise Ottoman,
Jumeirah Zabeel Saray
Tel: +971-445 304 56

Bastakiya, Bur Dubai, Dubai
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31.
Metro
Ett annat smidigt sätt att ta sig
fram med är metron. En enkelbiljett kostar cirka 12 kr, men vill du
lyxa till det lite ska du köpa en VIPbiljett för dubbla priset. Då får du
sitta i en lugn och skön vagn. Två
saker som är roliga att veta är att
metron saknar chaufförer, de körs
nämligen automatiskt, och metron
går ovanför marken (skyline) vilket
är en häftig känsla. Observera att
det är förbjudet att äta eller tugga
tuggummi på metron.

30.
Taxi
Att åka taxi i Förenade Arabemiraten är billigt. Utanför
hotellen, shoppingcentren och
klubbarna står de ofta och väntar
på att få köra dig. En halvtimmes
tur kostar cirka 120 kr.
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32.
Dubai Tram
I november 2014 invigs Dubais nya
spårvagnslinje, Al Sofouh. Med
Dubai Tram tar du dig smidigt
mellan Dubai Marina och Mall of
the Emirates.

MAT OCH DRYCK

33.

34.

Trader Vic's

Nasimi Beach Brunch

Denna populära bar/restaurang bjuder
på en härlig atmosfär. I baren spelas
livemusik med latinska rytmer och
självklart bjuds det upp till salsa många
dagar i veckan. På uteserveringen är råder
en lugnare stämning och du kan njuta av
den vackra utsikten över den lilla kanalen
som går runt området. Ett tips är att testa
drinken ”Tika Tika Puka Puka” som
garanterat får dig att släppa loss. Öppet
alla dagar klockan 19.00–1.30.

Varje lördag serveras det brunch på den
trendiga strandklubben Nasimi Beach vid
hotell Atlantis The Palm. Brunchen
serveras mellan kl. 13.00 och 16.00.
Pris: ca 250 AED. I priset ingår tillträde till
klubbens privata strand. Bara personer
över 21 år får komma in

Adress: Souk Madinat Jumeirah
Tel: +971-436 656 46
Adress: Beach Rotana, Abu Dhabi.
Tel: +971 269 790 11
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Adress: Hotell Atlantis The Palm, Palm
Jumeirah.
Reservera gärna plats på tel : +971-442 626
26.

36.
Snabbmat
Zaatar w Zeit är en arabisk
snabbmatskedja som serverar
välsmakande wraps och smörgåsar – perfekt när du är på språng.
Kedjan ﬁnns i de ﬂesta shoppingcentrum och på Jumeirah Beach.

37.
Shisha

35.
Shimmers, en trevlig
strandrestaurang
De två största anledningarna till
att besöka denna restaurang är
dess härliga läge vid stranden intill
Hotel Mina A’Salam och den
utsökta menyn som bjuder på
läckerheter som soppor, wraps,
pasta och annat gott. Här sitter du
i sköna trämöbler och kan beundra
utsikten över Arabiska gulfen.
Vårt hetaste tips är den kryddiga
tomatsoppan med citrongräs. Efter
middagen kan du njuta av en
”shisha” eller en god drink. Öppet
varje dag kl 18.00–1.30.

Shisha eller vattenpipa är väldigt
populärt och i Förenade Arabemiraten ﬁnns många caféer och
restauranger som har ”shisha” på
menyn. Vattenpiporna ﬁnns i
mängder av olika färger, storlekar,
design och smaker. Favoriten
verkar vara äpple. Varför inte köpa
med dig en vacker shisha hem som
souvenir.

Adress: Shimmers, Mina A’Salam,
Madinat Jumeirah, Dubai.
Reservera gärna bord på tel:
+971-436 667 30
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39.
Trevlig restaurang
Ta hissen högst upp i Dubai Mall
och besök den underbara
libanesiska restaurangen som inte
bara bjuder på god mat utan också
en fantastisk utsikt över fontänshowen och Burj Khalifa. Här ﬁnns
massa gott att välja bland som
”baba ganoush”, ”fattoush” och
den poplulära ”mixed grill”.
Restaurangen ligger för sig själv
och atmosfären är mysig och välkomnande. Alkohol serveras inte.

38.
Barasti
Ett av Dubais populäraste uteställen heter Barasti och ligger på
stranden vid Le Meridien Mina
Seyahi Resort. Temat på denna
beachbar/ lounge/nattklubb går i
polynesisk stil. Här kan du välja
att vara inomhus där det visas
sport på storbildskärmar eller
utomhus där du kan relaxa i sköna
stolar och soffor vid poolen. På
helgerna förvandlas detta
populära ställe till nattklubb och
kända DJ:s kommer och livar upp.
Vill du dra dig undan kan du njuta
av en god drink i loungesofforna.
Gratis inträde.

Adress: Al Hallab, Dubai Mall,
Dubai
Reservera gärna bord på tel:
+971-433 088 28

40.
Reem Al Bawadi
En annan popular libanesisk
restaurang är Reem Al Bawadi. Den
har ett gott rykte och hit kommer
många lokala celebriteter för att
njuta av en god middag. Alkohol
serveras inte.
Adress: Jumeirha 3, Jumeirah Beah
Road, Dubai
Reservera gärna bord på tel:
+971-439 474 44

Adress: Barasti, Al Sufouh Road,
Jumeirah Beach, Dubai
Tel: +971-439 933 33
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41. Al Hadheera på Bab Al Shams
Att ta sig ut till denna exklusiva restaurang är något av det mest fantastiska du
kan göra under din semester i Förenade
Arabemiraterna. Al Hadheerah ligger mitt
i öknen och är en utomhusrestaurang i
hög klass. Här bjuds det inte bara på mat
utan också en rad aktiviteter som sång,
magdans, folkdans, och vackra henna28

målningar. För en extra avgift kan du
uppleva falkshow, kamelridning och
hästridning. Detta är en lyxig upplevelse
utöver det vanliga. Den stora buffén och
transfer ingår. Kontakta din reseledare
för reservation och mer information.
Adress: Al Hadheerah, Dubai Land, Dubai

43.
Brunch på Warehouse
Är du i stadsdelen Al Garhoud
ska du passa på att njuta av en
fantastisk brunch på Warehouse
som ligger på hotell Le Meredien
Dubai. Här kan du äta och dricka
dig mätt på en öl och grillbuffé för
199 AED, då har du en stor härlig
buffé fylld med förrätter, grillade
godsaker och desserter. Om du
lägger till 100 AED kan du välja
obgeränsat mellan utvalda ölsorter.

42.
Pierchic
På den lilla piren utanför hotell
Al Qasr ligger en av Dubais bästa
skaldjursrestauranger, Pierchic.
Restaurangen sägs ha den bästa
utsikten över Arabiska golfen.
Njut av en romantisk middag i
toppklass. Perfekt ställe att ﬁra sin
förlovning på. Reservation krävs.

Du kan också välja att köpa en
mojitobrunch för 299 AED.
Husets vin ingår även i priserna.
Brunch serveras mellan kl 13.00 och
15.45. Ett riktigt trevligt ställe att
spendera sin eftermiddag/kväll på.
Reservation rekommenderas.
Adress: Warehouse, Le Meredien
Dubai, Al Garhoud, Dubai
Tel +971-470 226 15

Adress: Pierchic, Al Qasr Hotel,
Madinat Jumeirah, Jumeirah Road,
Dubai. Tel: +971-436 667 30
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44.

45.

Athmosphere

Mediterraneo

På 122:a våningen i Burj Khalifa ligger den
exklusiva restaurangen Atmosphere. Här
kan du njuta av den stilfulla miljön
designad av Giorgio Armani. I loungen
njuter du av goda drinkar och speciella
cocktails och det ﬁnns även en utvald
cigarrmeny för den som föredrar det.
Med tanke på den magniﬁka utsikten är
priserna helt okej. Här ser du hela Dubai
och dess omgivningar. I restaurangen kan
du njuta av en à la carte-lunch eller en
utsökt middag.

Mediterraneo är också en restaurang
som ägs och drivs av Armani. Denna
femstjärniga restaurang erbjuder lunch
och middag i toppklass – tillagad av
Dubais bästa kockar. Här väntar ett stilfullt och vänligt bemötande och medan
du äter kan du se de vackra fontänshowerna från bordet eller varför inte gå
ut på terrassen. Denna restaurang är
inkluderad i upplevelsen ”Dubai – topp 5”,
som du kan boka via din reseledare.
Reservation krävs.

Reservation kan göras på tel:
+971-488 838 28

Adress: Mediterraneo, Burj Khalifa,
Downtown Dubai. Tel: +971-488 834 44

46.
The Adress Downtown
Skybar
Vill njuta av en god drink eller ett glas
champagne samtidigt som du blickar ut
över Dubais fantastiska skyline ska du
ta hissen till The Adress skybar ”Neos”
på 63:e våningen. Här kan du slappa av
i en härlig loungemiljö i Art Deco-stil till
skön musik. Priserna är helt okej för
denna slags bar och utsikten är enastående. The Adress Downtown ligger
mittemot Burj Khalifa. Gratis inträde.
På helgerna rekommenderas
reservation.
Adress: Neos, The Adress Downtown,
Downtown Dubai. Tel: +971-443 688 88

47.
Taste
En av de bästa restaurangerna i
Fujeirah som ligger i byn Masaﬁ är
Taste. Restaurangen ligger på Le
Méredien Al Aqah Beach Resort och här
väntar toppservice och god mat till
rimliga priser. Restaurangen är i thaistil
och serverar internationell mat. Ett tips
är den rostade ankan med äggnudlar
och honungssås. Efter maten kan du
beställa in en god drink eller ett glas vin
och blicka ut över stranden.
Öppet varje dag, kl. 19.00–22.30.
Tel: +971-9244 9000. Vårdad klädsel
krävs.
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48.
Japanska smaker och
drinkar natten lång
En röd matta leder in till den trendiga
restaurangen, baren och loungen –
Buddha Bar. Här serveras förstklassig mat
som sushi och mycket annat. I baren kan
du se fram emot goda drinkar och detta är
stället för alla som vill njuta av att vara på
en het nattklubb i Dubai. Buddha Bar
ligger i marinan på hotell Grosvenor
House Hotel.
Tel: +971-4399 8888

49.
Mahiki bar
På Jumeirah Beach Hotel hittar du den
populära baren Mahiki. Baren, som bara
välkomnar par, bjuder på en avslappnad
men festlig stämning, goda drinkar, musik
och möjlighet till en massa dans.
Reservation krävs.
Tel: +971-438 077 31
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50. Social House
På Social House väntar en underbar meny
med läckerheter från hela världen. Vad
sägs om sushi, sashimi, grekisk sallad,
pizza, pasta, hamburgare, ﬁsk, kött och
mycket mer? Här kan du välja att sitta
inomhus eller ute på terrassen. Ute har du
en magisk sikt över fontänshowen.

Att äta medan den mäktiga fontändansen
spelas är en underbar känsla.
Restaurangen ligger mittemot Burj
Khalifa.
Tel: +971-433 986 40
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51.

52.

Brasiliansk mat

Emirates Palace

Att äta på restaurang Fogueira är en
upplevelse och något du inte ska missa
om du älskar kött. Restaurangen är
belägen på 35:e våningen på hotell
Ramada Plaza och har en fantastisk
utsikt över Dubai Marina och den
konstgjorda ön Palm Jumeirah.
Reservation rekommenderas.

Precis som i Dubai så ﬁnns det gott om
lyxhotell i Abu Dhabi. Passerar man hotell
Emirates Palace kan man inte låta bli att
både bli imponerad och nyﬁken på detta
gigantiska sexstjärniga hotell. Vill du
stilla din nyﬁkenhet och få en närmare
titt kan vi rekommendera en lunch på
någon av hotellets nio restauranger. Här
kan du bli serverad allt från prisbelönt
italiensk mat till guldbeströdd
kamelburgare.

Adress: Ramada Plaza Jumeirah
Tel: +971-443-988 88

Adress: Emirates Palace, Abu Dhabi.
Tel: +971-269 090 00
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SEVÄRDHETER

53.
Palm Jumeirah
Palm Jumeirah är en spektakulär konstgjord ö i Dubai som verkligen är värd att
se under din semester! Ön är formad som
ett palmträd och består av en trädstam
med 17 stycken palmblad, allt omringat
av tre långsmala öar för att skydda trädet
mot havets vågor. Att bo här är väldigt

exklusivt och dyrt – de första invånarna
ﬂyttade in 2006 och ﬁck betala mycket
pengar för sina bostäder. Här ﬁnns också en del lyxhotell, längst ut stoltserar
Atlantis The Palm med sina 1 539 rum.
Hotellets dyraste svit kostar över
200 000 kronor natten.
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54.
Burj Al Arab
Ta dig till det som kallas världens enda
sjustjärniga hotell – Burj Al Arab! Det
stoltserar på en egen liten konstgjord ö
och är också ett av världens högsta hotell
med sina 321 meter över havet. Den är
byggd som ett segel på en traditionell
arabisk båt, en dhow. Allt som ser ut som
guld inuti detta enastående hotell är
också 24 karats guld! Du får nöja dig med
att foto-grafera hotellet från den
offentliga stranden bredvid, för in
kommer du inte utan en reservation. Du
kan dock köpa en lyxig lunch eller "High
Tea" som kan intas i olika restauranger. På
vår utﬂykt Moderna Dubai kan du
kombinera turen med en high tea i
lobbyrestau-rangen Al Iwan för en extra
kostnad. På Dubai City Tour kan ni
kombinera med en lunch här. Hör med din
reseledare för mer information.
Adress: Jumeirah Beach Road, Dubai
Tel: +971-430 177 77
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Världens högsta byggnad
– Burj Khalifa

55. Fartfyllda lopp
Kamelrace är en gammal tradition som
fortfarande utövas. Det här är mötesplatsen för några av Mellanösterns
duktigaste kamelryttare och det är en
häftig upplevelse att se ett race.
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Under de svala månaderna november till
april går loppen runt kl 7.30 och kl 14.30.
Loppet ﬂyttar runt så hör med din reseledare för information om var du kan
besöka det.

Abra
(Taxibåt som går över Dubai Creek).

57.
Dubai Miracle Garden
Upplev Dubais vackra park som
inte liknar någon annan i världen.
Här ﬁnns en modern stil och
speciella konstverk. Du kan
promenera genom en hjärtformad
tunnel, se bilar pyntade med
blommor eller bara njuta av
färgprakten som möter dig runtom.
Parken ligger inte långt från Dubai
Motorcity.

56.
Öppen moské
Jumeirah-mosken är en mycket
imponerande byggnad du kan
besöka i Dubai. En sak som är bra
med denna moské är att även icke
muslimer är välkomna in här. Du
kan se dig om själv eller gå på en
guidad tur och få höra mer om
islam (kostad 10 AED). Tänk på är
att klä dig så att du täcker armar,
ben och axlar. Kvinnor ska helst
täcka huvudet. Öppen tisdagar,
torsdagar och söndagar kl
10.00–11.00. Moskén ligger på
Jumeirah Beach Road.
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Öppet torsdag-lördag, kl. 9.00–21.00
och fredag kl. 9.00–23.00. Inträde
20 AED (för personer över 3 år)

58.
Historien om Dubai
Dubais museum ligger inuti Al
Fahidi Fort. Fortet byggdes år 1787
och sägs vara den äldsta byggnaden i Dubai. Fortet byggdes
för att skydda Dubai mot anfall
landvägen. I perioder har det även
varit regeringens högkvarter och
dessutom fungerat som ammunitionsförråd och fängelse. I dag
är det ett museum som visar en
mängd lokala antikviteter men
även saker från andra länder i
Asien och Afrika, som Dubai har
bedrivit handel med genom
historien. Här kan du också se
några utställningar som visar
hur folket i Dubai levde innan
oljans tid.

SHOPPING
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59.

60.

Dubai Mall

Mall of the Emirates

Välkommen till världens största
shoppingcenter – Dubai Mall! Här ﬁnns
över 1 200 affärer och stora kedjor som
Zara och Vero Moda blandas med
exklusiva butiker som Dior, Louis Vuitton
och Gucci. Att shoppa här är en fröjd – allt
ﬁnns! Blir du trött på att gå runt i affärer
ﬁnns över 150 matsällen, en hockeyrink,
22 biosalanger och ett av världens största
akvarium att spendera tid på. Dubai Mall
ligger intill Burj Khalifa.

Dubais kanske mest berömda shoppingcenter som rymmer över 500 butiker,
85 restauranger och många caféer.
Förutom att shoppa kan du också bowla,
spela biljard och åka minibil. I Mall of the
Emirates ligger också två femstjärniga
hotell och den kända inomhusskidbacken
Ski Dubai. Passa på att åka skidor efter en
härlig shoppingdag!

62.
Waﬁ City
Shoppa i ett av de mest eleganta
köptemplen i Dubai. Waﬁ City är
Egypteninspirerat och här ﬁnns
omkring 200 affärer. Självklart
ﬁnns här också restauranger och
under marknivån har man på två
våningar återskapat en traditionell arabisk souk. Inomhus ﬁnns
en promenadväg till hotellet
Rafﬂes Hotel.

61.
Masaﬁ –
fredagsmarknad
Denna marknad är känd över hela
Förenade Arabemiraten och trots
att den heter fredagsmarknaden
är den öppen varje dag. Du hittar
marknaden ungefär 1,5 timmes bilfärd från Dubai mellan Dubai och
Fujeirah i byn Masaﬁ. Här ﬁnns allt
en marknad traditionellt brukar
innehålla – persiska mattor,
souvenirer, grönsaker, frukt och
mycket mer. Öppen varje dag
kl. 8.00–22.00. Kom ihåg att pruta!

63.
Deira City Center
Deira City Center är en av de
populäraste shoppingcentren i
Förenade Arabemiraten. Här hittar
du hundratals butiker med många
välkända internationella märken.
Hit kan du också komma för att gå
på bio – välj bland 11 salonger. En
foodmarket och Dubais mest
välsorterade mataffär hittar du
också här.
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65.
Karama Bazaar

64.
Ouds magiska doft
När du går runt i shoppingcentrerna och i soukerna kommer
du märka att det doftar gott. Det är
den traditionella arabiska doften
Oud som doftar. Denna kan jämföras med rökelse och kommer från
trädens koda som heter Aquilaria.
Oud blandas med mängder av olika
essenser och luktar fantastiskt
gott. I arabvärlden används den
bland annat som botemedel för
inre healing. Du kan köpa denna
dyrbara produkt i soukerna och i
shoppingcentren. Varför inte köpa
med några goda dofter hem? Oud
ﬁnns också i koncentrerad
oljeform som används som parfym.
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Detta shoppingområde erbjuder
mängder av olika saker till
oslagbara priser – här ﬁnns något
för alla! Passa på att handla kläder,
accessoarer, möbler, souvenirer
och leksaker. Även matvaror ﬁnns
här så som färsk ﬁsk, grönsaker och
frukt. Detta är ett av de mest
populäraste shoppingområden
i Dubai och här kan du fynda
ordentligt. Ett tips är att köpa en
ﬁn ”shisha”, vattenpipa, som
souvenir att ta med hem till
Sverige. Öppet varje dag till kl 23.
Glöm inte att pruta!
Adress: Karama Shopping Center,
Al Karama, Bur Dubai

66.
Abu Dhabi Mall
I centrum av Abu Dhabi, vid Rotana
Beach Hotel, ligger det stora
shoppingcentret Abu Dhabi Mall.
Här ﬁnns ett stort utbud av
internationella butiker, ﬂera
restauranger, lekland och en
biograf. Öppet söndag-onsdag
kl. 10.00-22.00 och torsdag-lördag
kl. 10.00-24.00.

67.
Souker
Både i Ras Al Khaimah och i Dubai kan
du uppleva riktiga marknader, så kallade
”souker”. Dessa skiljer sig lite från de
marknader vi är vana vid. De ligger ofta
inomhus och är mer som mysiga små
köpcentrum – lite mer ordnade och mer
kvalitet kan man säga. Många lokalbor
handlar i soukerna och det är såklart
billigare än vanlig shopping eftersom
man kan pruta. Stämningen är hög och vi
rekommenderar dig att besöka minst en
souk under din semester. Populärast är
guldsoukerna som ﬁnns i många olika
varianter överallt i städerna. Så vill du
uppleva den arabiska kulturen ska du ta
dig till en souk.

Exempel på souker är:
Souk Mandinat Jumeirah – Jumeirah
Guldsouken – Deira
Kryddsouken – Deira
Parfymsouken- Deira
Naif Souk, Deira
Satwa Souk – Bur Dubai
Textilsouken – Bur Dubai
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68.
Vill du gå på marknad i Ras Al
Khaimah ska du åka till den gamla
bydelen, där hittar du en traditionell
souk längs Al Qawasim Cornishvägen.
Kontakta din reseledare för mer
information.
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69. Shopping i Ras Al Khaimah
I Ras Al Khaimah ﬁnns fyra shoppingcenter. Safeer Mall har över 120 butiker
och 18 matställen. I Manar Mall hittar du
också över 120 butiker. RAK Mall har 77
butiker och lite utanför Ras Al Khaimah
ligger Al Hamra Mall med över 100 butiker.

Så här ﬁnns gott om shopping och priser
för alla smaker. I alla shoppingcenter
ﬁnns det också foodcourts där du kan äta
billigt. Shoppingcentrumen är öppna kl.
10.00-22.00 på vardagar och fredag-lördag
är de öppna till midnatt.
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Gilla oss på Facebook och få
de senaste nyheterna, inspiration
och en massa bra erbjudanden.
facebook.com/apollosverige
Du kan också resa med oss jorden runt
på Instagram. Där får du våra bästa tips
och kan dela med dig av dina egna.
Fråga din reseledare hur du går till väga.
instagram.com/apollosverige

Vi stödjer svenska OS-truppen
Apollo är ofﬁciell leverantör av olympisk camp och
träningsläger till Sveriges Olympiska Kommitté

