
 

 

 DUBAI 

          Dubai este fara indoiala perla Emiratelor Arabe Unite. 

Numele sau apartine nu numai unuia dintre cele 7 emirate, dar si 

celui mai mare oras din acest emirat. Dubai este cel de-al doilea 

emirat ca marime din EAU, dupa Abu Dhabi. Este situat in Golful 

Persic, la sud-vest de Sharjah si la nord-est de capitala. Comparat 

cu alte emirate, ale caror bogatii provin in principal din petrol, 

doar 10% din PIB-ul Dubaiului provine din industria petroliera. 

Aici principalele surse de venit sunt zona libera economica din 

Jebel Ali si turismul, care s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani. 

Astazi orasul Dubai este una dintre cele mai intrigante si 

ultramoderne metropole din secolul 21.  

Dubaiul este impresionant prin modernitatea si prin confortul pe care il ofera: de la terenul de 

golf – cel mai mare din Orientul Mijlociu (si al cincilea ca marime din lume, dupa suprafata) la 

luxosul club de iahturi, de la splendidele plaje si minunatele hoteluri, la centrele comerciale 

care concureaza cu cele din Singapore si Hong Kong. Aici se pot admira mari proiecte 

futuriste, precum Palm Islands, Dubai International City, Burj Dubai si The Pinnacle - cei mai 

inalti “zgarie-nori” din lume, the World - un grup de 300 insule artificiale ce reproduc cele 

cinci continente, Dubai Marina, Jumeirah Islands, Hydropolis Hotel - primul hotel subacvatic, 

Madinat Jumeirah, Dubai Festival City, Dubailand si The Mall of the Emirates. Aici se afla 

lumea celor bogati si a celor foarte bogati, cu distractiile lor: competitiile de cai si cele de 

camile. Acestea includ un campionat de cai, traditional si absolut fascinant, unde cele mai pure 

rase de cai arabi din lume concureaza pentru titlul de cel mai bun si cel mai elegant exemplar. 

Dubaiul fascineaza tocmai prin contrastul dintre ultra modern si incantatoarele traditii 

mostenite din timpuri stravechi, ceea ce confera orasului o personalitate unica. De la oazele 

din desert si plajele imaculate, de la turmele de camile si casele traditionale, pana la centrele 

moderne de shopping, arhitectura avangardista si cea mai buna bucatarie internationala, 

Dubaiul detine toate atuurile necesare pentru o vacanta sau o calatorie in scop de afaceri cat 

mai reusita, indiferent de sezon. 

Dubaiul este destinatia ideala pentru cei care iubesc cumparaturile, petrecerile, soarele si 
distractiile, cinele deosebite si mai ales luxul. Cea mai indicata perioada de plecat in Dubai 

este intre lunile noiembrie si aprilie, cand temperatura aerului este mai suportabila, in restul 

anului fiind tot timpul foarte cald. Emiratele, din care face parte si Dubaiul, practica religia 
islamica deci este bine ca turistii sa evite luna Ramadanului cand se aplica reguli stricte in 

privinta mancarii, bauturilor si fumatului pe timpul zilei.Dubaiul este renumit in primul rand 
pentru shopping si vestitul Burj-Al-Arab. Numeroasele oferte din magazinele si mall-urile din 

o ras (produse de imbracaminte ale unor celebri designer-i de moda francezi si aparate 
electronice japoneze de marca, la preturi foarte bune -reusesc sa aduca an de an mai multi 

turisti si vizitatori dornici pentru shopping. Festivalul de shopping din Dubai se organizeaza 
anual si atrage milioane de turisti dornici sa achizitioneze produse de brand la preturi 
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avantajoase. A doua mare atractie o constituie plajele splendide si hotelurile cu un design 

special si servicii ireprosabile. 

OBIECTIVE TURISTICE: 

Burj al Arab, supranumit “singurul hotel din lume de 7 stele” , are o inaltime de 321 m, 

fiind pe locul 4 in lume in topul celor mai inalte hoteluri, este pozitionat pe o insula artificiala la 

280 m distanta fata de plaja Jumeirah. Construit sub forma unei vele de corabie, cu un atrium de 

180 m, cu apartamente cuprinse intre 170 mp si 780 mp!!, cu un royal suite pe locul 12 mondial 

in categoria celor mai scumpe apartamente hoteliere din lume, cu 2 restaurante superbe, unul 

panoramic Al Muntaha situat la 200 m inaltime si unul subacvatic Al Mahara care ofera 

uimitoare privelisti marine, este fara indoiala, principalul simbol turistic din Dubai. 

Burj Khalifa – cea mai inalta cladire din lume, cunoscut ca Burj Dubai inaintea 

inaugurarii, este cea mai inalta cladire din lume, masurand 829 m ! Deschis oficial la inceputul 
anului 2010, este constructia cu cele mai multe etaje din lume -163 , cu o platforma panoramica 

situata la 452 m inaltime, cu restaurantul aflat la cea mai mare inaltime – 442 m. In interiorul 

cladirii se afla si primul hotel Armani din lume, cu peste 300 de camere decorate de catre 
renumitul designer Italian. La asemenea cladire nu puteau sa lipseasca cele mai spectaculoase 

fantani arteziene din lume, acestea avand o lungime de 275 m si un jet de apa proiectat la o 
inaltime de 150m, cu peste 6600 de lumini si 50 de proiectoare color, dar si un cost de 

constructie de doar 217 milioane de $ ! 

Atlantis the Palm – resortul magnific, Complexul Atlantis este un resort magnific situat 

pe Palm Jumeirah, contine 2 turnuri simetrice – Royal Towers, legate intre ele cu un maiestuos 

pod – Royal Bridge Suite, cu un total de 1539 camere, toate cu balcoane private si privelisti 

asupra “The Palm” si a golfului Persic. Dispune de parc acvatic de distractii cu 7 tobogane, unul 

dintre ele supranumit Saltul de Credinta, ( veti aluneca prin tunelul construit in laguna cu 

rechini), un acvariu “ The Lost Chambers“ care reproduce legendele orasului pierdut Atlantida, 

un centru de educare si conservare al delfinilor Dolpfins Bay - locul unde puteti interactiona cu 

ei, mega facilitati pentru conferinte si evenimente, un centru de scufundari, o plaja privata, peste 

20 de restaurante, etc. 

Dubai Marina - este una din cele mai noi si populare zone din Dubaiul modern, un 

“district portuar artificial” construit pe malurile noului canal obtinut prin "aducerea" apei 
din golfului Persic.Intregul bazin portuar construit integral de oameni, are o lungime de 
peste 3 km, este locul unde veti intalni cele mai inalte blocuri din lume, cu inaltimi medii 
intre 250 si 300 metri, inclusiv cel mai inalt zgarie-nori locuibil din lume, Princess Tower, 
cu o inaltime de 413 metri si 101 de etaje. Toate cladirile din zona ofera o priveliste 
minunata, exista o plaja fascinanta, un golf pentru cele mai elegante si moderne 
ambarcatiuni, 1 mall si 2 zone pietonale, Walk si Marina Walk, unde veti descoperi o 
multime de cafenele, restaurante si magazine. 

Wafi City – complexul piramida, "The City", stilizat dupa Egiptul antic, este un complex 
piramidal, construit din pietre de culoare maroniu-deschis, ( nuanta nisipului, specifica 

antichitatii ) care include un mall cu peste 300 de magazine, 30 de restaurante, hotelul Raffles 
Dubai 5* cu cele mai spatioase camere standard din Dubai - 70mp, un complex rezidential, 

Cleopatra's Spa si Pharaoh's Club. Totodata, este locul in care in fiecare seara, puteti urmari cel 
mai spectaculos show de lumini si sunete din Dubai. 



Turnurile Emirates sunt unul din simbolurile Dubaiului. Cu inaltimi de 355 m respetiv 

309 m sunt in primele 50 cele mai inalte cladiri din lume. Cel mai inalt dintre ele este o cladire 
de birouri, iar cel mai mic este un hotel de 5 stele, Jumeirah Emirates Towers Hotel. Cele 2 

turnuri, sunt conectate la baza cu ajutorul unei cladiri de 2 etaje, cunoscuta ca “The Boulevard” 
unul din cele mai exclusiviste mall-uri din Dubai. 

Jumeirah Mosque - este o moschee construita in stil islamic si care poate fi vizitata in 

grupuri organizate si de cei nemusulmani. Reda o idee generala despre Islam, despre traditiile si 

religia din Emirate, poate gazdui simultan 1300 de persoane, este totodata cea mai fotografiata 

moschee din tot Dubaiul. 

             Dubai Museum – este principalul muzeu din Dubai, situat in fortul Al Fahidi, cea mai 

veche cladire existenta, construita in 1787. Construit in forma patrata, cu turnuri de aparare in 3 

din colturile patratului, muzeul va prezinta traditionalul mod de viata al beduinilor, cu colectii 

vechi de arme si munitii, vechi locuinte de vara numite arish, corabii traditionale – dhow, replici 

ale magazinelor mestesugaresti, ale celor de comert, etc.. 

Lumea Ferrari - In Abu Dhabi, va invitam sa descoperiti primul parc tematic Ferrari din 

lume, totodata cel mai mare mare parc indoor din lume, cu un acoperis construit dupa profilul 

unui Ferrari GT, un logo Ferrari de 65 m - cel mai mare logo Ferrari din lume si un perimetru al 

acoperisului de 2200 m. 

Este locul in care pe langa diverstisment si adrenalina, aveti sansa de a afla povestile legendare 

ale lui Ferrari ! 

In parcul Ferrari, veti descoperi peste 20 de atractii ultramoderne, printre care : 

- Formula Rossa, cel mai rapid rollercoaster din lume, care atinge ametitoarea viteza de 240 

km/ora !! 

- Turnul G , unde puteti experimenta forta G, fiind urcati si coborati pana la o inaltime de 62 m 

- cinemaul Maranello, o incursiune in lumea automobilistica a anilor 1920 

- un dublu roller-coaster Fiorano GT Challenge 

- o galerie Ferrari, cea mai mare din lume dupa cea de la Maranello 

- Made in Maranello – un tur virtual al fabricii Ferrari din Italia 

- Pentru cei pasionati de masini, exista bineinteles simulatoare oficiale de Formula 1 Ferrari. 

In plus, veti gasi restaurante specifice, un imens magazin de suveniruri, o Italia in miniatura 

Bella Italia, si multe, multe altele. 

 

Scoala Al Ahmadiya - Prima scoala din Dubai a fost construita in anul 1912, iar in 
prezent a fost transformata intr-un muzeu educational. Intrucat intrarea e libera, trebuie sa-ti faci 

timp pentru a vizita muzeul, pentru a avea o idee despre cum s-a dezvoltat sistemul educational 
in aceasta tara, de-a lungul celor 98 de ani, de la infiintarea sa pana in zilele noastre. 

Insulele Palmier sunt insule artificiale aflate dincolo de linia de coasta din Dubai. 

Aceasta dezvoltare urbana este o caracteristica pentru Emirate, avand in vedere ca aici se 
construieste in prezent inca un arhipelag artificial. Acum 20 de ani, cand Dubai a inceput sa-si 

reorganizeze coasta, crearea Insulelor Palmier era doar o parte a planului. 

           Gradina zoologica din Dubai este cea mai veche gradina zoologica nu numai din 
Emiratele Arabe Unite, ci si din Peninsula Arabica. Merita vizitat! 

 

http://www.dubaifaqs.com/al-ahmadiya-school.php


Dubai Waterfront este un proiect ambitios, menit sa mareasca linia de coasta a Dubaiului cu 

aprox. 70 km. Va oferi locuinte pentru familiile ce cauta o viata sau o vacanta luxoasa. 

Combinatia dintre frumusetea naturii si design-ul perfect iti taie rasuflarea. Se aproximeaza ca 

zona de locuit va putea gazdui 1,5 milioane de oameni. Dubai Waterfront trebuie neaparat 

vizitat! 

Fantana din Dubai este situata in lacul de la Burj Khalifa. Apa ajunge pana la 30 m inaltime, 

iar privelistea este spectaculoasa mai ales atunci cand show-ul fantanii se combina cu luminile 
(6.600 de lumini si 25 proiectoare colorate), muzica si uneori si focul - toata scena parand a fi 

din alta lume. 

Parcul acvatic "Wild Wadi": este unul dintre cele mai fascinante parcuri tematice de apa 

proiectate vreodata. Intins pe 5 hectare Wild Wadi are forma unei oaze si pune la dispozitia 

familiilor de turisti o multitudine de activitati de petrecere a timpului liber: Master Blaster (roller 

coaster-ul acvatic), Wadi Wash (spectacol de sunete si culori), topoganele Ring Rides (cascade si 

trasee impresionante), Summit Surge si Rushdown Ravine (curse rapide cu o diferenta de nivel de 

170 m, care se termina intr-o piscina imensa), Jumeirah Sceirah (un topogan de 33 m ce se 

coboara cu 80 km/h), surfing, Breakers Bay” (cea mai mare piscine din Orientul Mijlociu). 

Jebel Hafeet este un munte situat in apropiere de Al Ain ce atrage turistii datorita inaltimii sale 

(1.249 m) si a privelistii superbe asupra orasului. Va puteti bucura, de asemenea, de o baie 

fierbinte intr-o piscina sau jacuzzi cu apa minerala la Green Mubazarrah. Drumul pana acolo este 

foarte bun si adesea este folosit si de catre profesionisti si entuziasti ai ciclismului. 

Souks (sau pietele traditionale): sunt preferatele celor care adora targuiala turistilor si 

fotografilor. Cea mai vestita dintre ele este piata de aur cu stradutele sale inguste pe care sunt 

insirate magazinele ce comercializeaza aur (de la bratari la inele, lantisoare sofisticate – toate la 

preturi ieftine). Intr-una dintre pietele traditionale cumparatorii pot gasi mirodenii precum 

scortisoara, tamaia si bineinteles fructe uscate, in timp ce o gama larga de specii de peste este 

oferita spre vanzare in spatii special amenajate. In centrul pietei Bur Dubai se afla strada Al 

Fahidi unde se vand cele mai noi modele de produse electronice, echipament fotografic si obiecte 

casnice la preturi competitive. In alte piete pot fi cumparate materiale textile, carpete si covoare, 

ceramica traditionala si produse de panificatie. 
 

Raul Dubai imparte orasul in doua parti. Turistii pot lua abra (mic taxi de apa) pentru a 

vedea portul vechi al Dubaiului. O croaziera spre Podul Al-Maktoum , o plimbare la debarcader 

reprezinta incursiuni in viata portuara a orasului. 

Bastakiya: o vizita in vechiul cartier Bastakiya reprezinta o intoarcere in timp la zilele 

dinainte de aparitia electricitatii si aerului conditionat, cand aerul din traditionalele case era 

racit cu ajutorul turnurilor de aer. Vechiul Dubai era renumit candva pentru aceste turnuri de 

aer care erau repartizate pe ambele maluri ale golfului. Cartierul Bastakiya este astazi in 

primul rand o atractie turistica si se remarca prin arhitectura araba specifica. 


