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Se & gJøRe
Dubai er den lille fiskerlandsbyen som steg opp 
av ørkenlandskapet i persiabukta og ble til en av 
verdens mest moderne byer. her ruver skinnende 
skyskrapere side om side med tradisjonsrike 
moskeer. vesten og østen møtes i et herlig ferie-
paradis.

Dra på safari i ørkenen, 
ligg på stranden eller spill 
golf på flotte baner med 
perfekte greener. Se på 
kamelløp eller dra på fal-
kejakt. Bo på luksuriøse 
og moderne hotell, og nyt 
synet av tradisjonsrike, 
vakre moskeer. Her kan du 
shoppe i vestlige merke-
varebutikker eller gå deg 
vill på arabiske markeder. I 
Dubai får du nemlig i pose 

som bykser over sand-
topper du ikke trodde var 
mulig å forsere. Men når du 
har kommet deg gjennom 
ørkenens berg-og-dalbane 
og sett solen gå ned bak 
sanddynene, forstår du at 
dette er et must i Dubai. 
Det finnes flere operatører 
som tilbyr slike turer. Ett 
av dem er Arabian Desert 
Tours, tlf. +971 (0) 4 2 68 
2880

og sekk. Vestens moderni-
tet og den arabiske tradi-
sjonen og sjarmen.

øRkenSafaRi
I firehjulsdrevne biler blir 
du tatt med på safari på 
Dubais sanddyner. Men 
dette er ingen rolig søn-
dagstur. Snarere er det 
for ekstremsport å regne, 
der du klamrer deg fast i 
baksetet på en Landrover 

Det er minDre enn 50 år 
siden Dubai ikke var annet 
enn en fiskerlandsby med 
noen tusen innbyggere. 
Men så fant sjeik Rashid 
bin Saeed al-Maktoum ut at 
han ville bygge ut en havn 
i den lille landsbyen. Det 
var begynnelsen på Dubais 
reise mot å bli Midtøstens 
handels- og finanssentrum. 
Til tross for at oljen har 
ført til at penger har trillet 
inn i De forente arabiske 
emirater, som Dubai er en 
del av, utgjør oljeutvinning 
bare noen få prosenter av 
Dubais bruttonasjonalpro-
dukt. Foruten handel, er 
turisme en svært viktig inn-
tektskilde. Og byen Dubai 
sikter høyt. Her satser man 
ikke bare på å bli bra – her 
skal man bli best. Resul-
tatet ser du i bybildet, der 

den ene bygningen er 
høyere og mer lusuriøs 
enn den andre. Du finner 
allerede verdens høyeste 
hotell, Midtøstens største 
kjøpesenter og verdens 
første undervannshotell 
her. Og det bygges stadig 
nytt. Snart står verdens 
høyeste bygning klar. Akku-
rat hvor høy Burj Dubai blir 
når det står ferdig er usik-
kert, for utbyggerne legger 
stadig til noen etasjer. De 
vil jo nødig bli overgått av 
noen andre. Og det bygges 
tre kunstige øyer, som fra 
luften ser ut som palmer, 
og en øygruppe som kalles 
The World ute i Persia-
bukta. I Dubai er det umu-
lige mulig. Mens solen 
steker i ørkenlandskapet 
utenfor, kan du stå på ski i 
alpintanlegget innendørs. 

DuBai MuSeuM
Her finner du en utstil-
ling om livet i Dubai før 
oljen ble oppdaget, samt 
en arkeologisk samling. 
Museet ligger i Dubais 
eldste bygning, opprinnelig 
kalt Al Fahidi-fortet, som er 
fra 1787. 
Adresse: Nr Bastakiya,  
Bur Dubai
Tlf. +971 (0) 4 353 1862

gRanD MoSque
Med den høyeste mina-
reten i Dubai er Grand 
Mosque et landemerke. 
En annen, svært vakker 
moské er Jumeirah 
Mosque, som er et spek-
takulært syn spesielt når 
den står opplyst på mørke 
kvelder.
Adresse: Bur Dubai og Al 
Jumeira Road

DuBai CReek
Med sitt svært rike dyreliv, 
deriblant rosa flamingoer, 
er det verdt å dra litt inno-
ver til lagunen i sundet The 
Creek. Ta også en vanntaxi 
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og se de historiske byg-
ningene langs bredden. 
På Dur Dubai-siden finner 
du flotte Creek Park, som 
har en mengde fasiliteter 
for både barn og voksne. 
I parken kan du spille golf 
eller ha det moro i spillehal-
len. Onsdager er parken 
kun åpen for kvinner og 
barn.

golf
Til tross for at Dubai ligger 
i ørkenen, finner du svært 
mange golfbaner med per-
fekte greener her. Mange 
av de fineste banene 
krever minst 28 i handikap 
for menn og 36 for kvinner. 
The Emirates Golf Club 
tilbyr Dubais beste baner 

(tlf. +971 (0) 4 38 02 22, 
www.dubaigolf.com). Sikter 
du litt lavere, finnes det 
en ni-hullsbane på Hatta 
Fort Hotel.(Tlf. +971 (0) 4 
8523211).

WoRlD tRaDe 
CenteR
Inntil Burj Dubai, som vil bli 
verdens høyeste bygning 
og kommer til å ha en plan-
lagt observasjonssplattform 
i 124. etasje, står ferdig 
i 2008, må du ”nøye deg 
med” en spektakulær utsikt 
over byen fra 38. etasje i 
World Trade Center.
Tlf. +971 (0) 4 3321000

hoi an
På denne restauranten i 
Shangri-La Hotel får du 
spennende vietnamesisk 
mat med fransk touch. 
Adresse: Shangri-La Hotel, 
Sheikh Zayed Road
Tlf. +971 (0) 4 343 8888

al qaSR 
Denne restauranten ser-
verer herlige libanesiske 
retter og litt liv og røre. 
Torsdager skiftes à la 
carte-menyen ut med to 
faste menyer. Når du har 
nytt kveldens meze og god 
service, kan du lene deg til-
bake mens magedanseren 
rister løs.

Mat & DRikke
ReStauRanteR
80 prosent av Dubais innbyggere har utenlandsk 
opprinnelse, noe som også gjenspeiles i mat-
mangfoldet. her kan du smake mat fra alle ver-
dens hjørner.

Adresse: Dubai Marine 
Beach Resort & Spa 
Tlf. +971 (0) 4 346 1111

al nafooRah
Dette er en annen libane-
sisk restaurant som virkelig 
kan anbefales. Svært god 
mat og er heller ikke så dyr.
Adresse: Jumeirah Emira-
tes Towers
Tlf. +971 (0) 4 319 8088
  
al koufa 
Her kan du smake emirate-
nes spesialiteter. En favoritt 
også blant lokale.
Adresse: Al Nasr Leisure-
land
Tlf. +971 (0) 4 335 1511

al Muntaha
Spis lunsj i verdens høy-
este hotel og Dubais mest 
kjente landemerke, Burj Al 
Arab. Restauranten ligger 
i 27. etasje og bare utsik-
ten er verdt turen hit. Hver 
fredag serveres det en 
deilig brunsj her. Den er 
imidlertid ikke billig. Reser-
vér bord på forhånd. 
Adresse: 27. etasje, Burj Al 
Arab
Tlf. +971 (0) 4 3017600 

DhoW
Prøv et middagscruise på 
en dhow. Det serveres god 
mat om bord på de tradi-
sjonsrike båtene som seiler 
rundt i Persiabukta. Det 
finnes mange som arran-
gerer slike turer. Utenfor 
Radissson SAS hotel ligger 
en slik restaurantbåt, Al 
Mansour Dhow, som har 
både lunsj- og middags-
cruise. 
Adresse: Ved Radissson 
SAS hotel, Deira
Tlf. +971 (0) 4 222 7171  
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BaReR & natteliv

Det serveres hovedsakelig bare alkohol på 
hotellene, så de fleste barene er i tilknytning til 
hoteller i Dubai.
 
BaR 44
På toppen av Grosvenor 
House finner du den 
berømte jazzbaren Bar 44, 
med et variert klientell.
Adresse: Grosvenor House 
Dubai, Jumeirah
Tlf. +971 (0) 4 317 6871

BuDDha BaR
I samme hotell som 
baren over er Dubais no 
1 hotspot, Buddha Bar. 
Denne baren er kjent som 
en av verdens flotteste 
barer, med rette.
Adresse: Grosvenor House 
Dubai, Jumeirah
Tlf. +971 (0) 4 399 8888

BaRZaR 
BarZars terrasse ved sjøen 
er et av Dubais mest popu-
lære steder for en drink. 
Lokalet innendørs er stort og 

ofte vises det sportsarrange-
menter på storskjerm her.
Adresse: Souk Madinat 
Jumeirah
Tlf. +971 (0) 4 366 6348 
 
DouBle DeCkeR 
Denne engelske puben/
nattklubben er alltid full, 
og spesielt engelskmen-
nene er ikke overraskende 
begeistret for Double 

Decker. Her er det DJs og 
dansegulv.
Adresse: Al Murooj Rotana 
Hotel & Suites, Sheikh 
Zayed Road
Tlf. +971 (0) 4 321 1111kafeeR

Caffè al Mallah 
Vil du ha enkel arabisk 
mat, går du hit. Her får du 
kanskje byens beste sha-
warma og falafel. Prøv 
også fruktcoctailen. Ute-
bordene hos Al Mallah er 
dessuten et ypperlig sted å 
sitte og se på folkelivet.
Adresse: Al Dhiyafha Road 
Tlf. +971 (0) 4 398 4723

CentRal peRk
TV-serien “Venner for 
livet” er kanskje over, men 
kafeen vennene vanket på 
lever i beste velgående – i 
Dubai. Central Perk i Dubai 
er innredet som den fik-
tive kafeen, med deilige 
sofaer du kan synke ned 
i. Maten er ikke fantastisk, 
men kaffen her er god. Det 

finnes også en annen filial, 
i Dubai Marina, Jumeirah 3.
Adresse: Uptown Mirdiff
Tlf. +971 (0) 4 394 8081

liMe tRee Café 
Dette er manges favoritt-
kafé i Dubai, til tross for at 
prisene er relativt høye. De 
beste bordene finner du 
ute, i herlige omgivelser. 
Ikke gå glipp av den fantas-
tiske gulrotkaken.
Adresse: Beach Road, nær 
Jumeirah-moskeen 
Tlf. +971  4 349 8498

Café CeRaMique 
Har du barn og trenger et 
pusterom, kan du ta dem 
med til denne populære 
kafeen. Mens du drikker 
kaffe og nyter den sunne 
maten de tilbyr her, kan du 
la barna få utløp for sin kre-
ativitet i workshopen.
Adresse: Sentrum/ Beach 
Road, Jumeirah
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er innredet som den fik-
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Jumeirah-moskeen 
Tlf. +971  4 349 8498

Café CeRaMique 
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la barna få utløp for sin kre-
ativitet i workshopen.
Adresse: Sentrum/ Beach 
Road, Jumeirah

Destinasjon: DUBai
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite



Shopping
Dubai er et shoppingparadis. her finnes alt mellom 
himmel og jord, og både på grunn av at alt er tax 
free og at pruting er forventet mange steder, er det 
mulig å gjøre kupp. her finner du mange store kjø-
pesentre, deriblant eksklusive Mall of the emirates 
ved Sheikh Zayed Road. Dette senteret tilbyr fan-
tastisk shopping - og et innendørs skianlegg. 

internasjonale merkeva-
reklær, til litt lavere priser 
enn hjemme. Mange frem-
mer også Dubai som et bra 
sted å handle rimelig elek-
tronikk, men da bør du vite 
hva du gjør. For eksempel 
i Deira, kan du prute prisen 
betraktelig ned, men vær 
oppmerksom på at mye av 
elektronikken som selges 
er piratkopier. Gull er det 
imidlertid mulig å kjøpe til 
kuppris. Uansett om du 
planlegger å kjøpe noe 
eller ei, er gullsouken (gull-
markedet) i Deira abso-
lutt verdt et besøk. Med 
over 300 utsalg med bare 
gullsmykker, er det mye å 

velge i. Her er det vekten 
som bestemmer prisen, 
ikke designen. Det forven-
tes at kjøperne pruter, så 
ikke vær beskjeden. Det 
finnes egne markeder for 
parfyme og tepper. Gå 
heller ikke glipp av krydder-
markedet eller fiskemarke-
det ved vannet ved inngan-
gen til Shindagha-tunnelen. 
Det finnes selvsagt også 
en årlig shoppingfestval i 
Dubai, som vanligvis star-
ter i slutten av desember 
og varer i 45 dager. I denne 
perioden er det mye salg.

BoalteRnativeR

hotel loCaRno
Intakt 1920-tallsstil. Her 
er en rekke filmer blitt spilt 
inn. Ligger i en liten gate 
mellom elven Tiberen og 
Piazza del Popolo.
Dobbeltrom: 200 euro og 
oppover.
Adresse: Via della Penna 22
Tlf.+39 06 3610841
www.hotellocarno.com

Due toRRi
Søtt hotell i et lite smug, 
ikke langt fra Tiberen.
Rommene i øverste etasje 
har egne terrasser.
Dobbeltrom: fra 161 euro
Adresse: Vicolo del  
Leonetto 23
Tlf. +39-6-688 069 56
www.hotelduetorriroma.
com

faWlty toWeRS
Et av Romas beste lavpris-
hoteller – navnet til tross.
Dobbeltrom: fra 75 euro
Adresse: Via Magenta 39
Tlf. +39 06 445 03 74

hotel San  
fRanCeSCo
Sentralt og friskt i Tras-
tevere, vegg i vegg med 
kirken San Francesco 
d’Assisi og et kloster. 
Frokostrommet i en reno-
vert klostergang vender ut 
mot en liten hage. Fin tak-
terrasse der man også kan 
spise frokost eller ta en 
kveldsdrink.
Dobbeltrom: 110 euro og 
oppover
Adresse: Via Jacopade’ 
Settesoli 7
Tlf. +39 06 58300051
www.hotelsanfrancesco.net

hotel De RuSSie
Luksuriøst og stilig innre-
det hotell som ble åpnet i 
2000. Har en søt bakgård 
og hage bygget i terrasser, 
som strekker seg opp mot 
Pincio. 
Pris dobbeltrom: fra 410 euro.
Adresse: Via del Babuino 9, 
like ved Spansketrappen.
Tlf. +39-06-32 8881.
www.hotelderussie.it

Det største kjøpe-
senteret i Midtøsten 
er Ibn Battuta Shopping 
Mall (Gardens Mall), men 
dette blir i 2008 overgått 
av Dubailand og Mall of 
Arabia, som trolig blir ver-
dens største kjøpesenter. 
Går du ikke først og fremst 

etter det største, kan Bur-
juman Centre anbefales. 
Her finner du bra butik-
ker og roligere atmosfære 
enn i Mall of the Emira-
tes. Også Wafi City er bra, 
der finner du også et stort 
utvalg gode restauranter. 
I sentrene kan du finne 
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flyplaSS
Dubai internasjonale fly-
plass ligger ca 5 kilometer 
sørøst for Dubai. Buss-
stasjonene ligger vis-a-vis 
begge de to terminalene. 
Herfra går det busser inn til 
sentrum.
www.dubaiairport.com

lokaltRafikk
Det bygges et metrosys-
tem i Dubai, der den første 
linjen vil stå ferdig i 2009. 
Inntil da må du nøye deg 
med å ta bussen. Bussys-
temet dekker det meste av 
byen. Ring +971 (0) 4 800 

4848 for ruteopplysning. 
Skal du dra fra Deira til 
Bur Dubai kan du ta vann-
taxi, såkalt abra. Det tar 10 
minutter og koster ikke mer 
enn rundt 50 fils for en tur.

taxi
Ring ett av disse numrene 
for å få tak i en taxi:
Cars Taxi - Tlf. 
+971-4-800-4825 
Dubai Taxi - Tlf. 
+971-4-208-0808 
National Taxi - Tlf. 
+917-4-336-6611 
Det koster 3 durham pluss 
1,17 durham per km på 

dagtid, mens prisen stiger 
til 3,50 pluss 1,70 durham 
per km på nattestid. Det blir 
lagt på 20 durham på turer 
til flyplassen.

poStkontoR
Hovedpostkontoret ligger 
på Za’abeel Road, Bur 
Dubai. Det har åpent fra 
08.00 og 23.30 lørdag til 
onsdag og fra 08.00 til 
13.00 og fra 16.00 til 20.00 
torsdag. Stengt fredag.

apotek
Det er som regel alltid 
minst ett apotek som har 

åpent døgnet rundt.
Ring tlf. +971 (0) 4 
2232323 for et åpent 
apotek nær deg. 

helSetJeneSteR
Du kan henvende deg til 
Dubais offentlige sykehus, 
og noen av de private, for 
akutt hjelp.
Al Wasl +971 (0) 4 3341111 
Dubai Hospital +971 (0) 4 
2714444 
Rashid Hospital +971 (0) 4 
3371111 
American Hospital (Privat) 
+971 (0) 4 3367777 
Wellcare Hospital (Privat) 
+971 (0) 4 2827788

tannhelSe
Al Awadi Dental Clinic 
Deira
Baniyas Square
Tlf. +971 (0) 4 2283738 

telefon
Landsnummeret er +971 
Retningsnummer: 04
nøDnuMMeR
Ambulanse 998
Brann 997
Politi 999

fakta

innByggeRtall
1 029 000

valuta
1 dirham (AED) = 100 fils

åpningStiDeR
Butikkenes vanlige 
åpningstider er fra 
09.00 til 13.00 og fra 
16.00 til 21.00, men 
mange har åpent hele 
dagen. De fleste kjøpe-
sentrene har åpent fra 
10.00 til 22.00, noen 
lenger. Noen dagligva-
rebutikker har døgnå-
pent. Kjøpesentrene 
og de fleste butikkene 
er åpne på fredag, 
muslimenes hviledag, 
men alle stenger for 
bønn fra 11.30 til 13.30 
denne dagen.

aviSeR på 
engelSk
Gulf News
Khaleej Times
Emirates News
The Gulf Today

gReit å vite

kaRt

elektRiSitet
220/240 V

inteRnett 
www.dubaitourism.ae
www.dubaicityguide.com

tuRiStByRå
Det er et turistkontor på 
Baniyas Square (tlf. +971 
(0) 4 2285000) og ett på 
SHK Zayed Road(tlf. +971 
(0) 4 8833397). Begge er 
åpne hverdager fra 09.00 til 
21.00, og fredag fra 15.00 
til 21.00. På flyplassen er 
det et døgnåpent turistkon-
tor (tlf. +971 (0) 4 2245252 
/ +971 (0) 4 2244098).
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