ШПАРГАЛКА ПО ОАЕ
ОАЕ – це та країна, яка вражає кожного, хто знайомиться з нею. Це країна, яка не перестає
дивувати навіть затятих мандрівників – адже щоразу, коли сюди приїздиш, на тебе точно чекає
щось нове й неймовірне: готель, над яким працювали найкращі архітектори світу, музей, що
підкорює своєю експозицією, ресторани, де над створенням смачних шедеврів працюють відомі
на весь світ кухарі… І цей список нескінченний!
Звісно, ми дуже ретельно стежимо за всіма подіями, гучними відкриттями і новинками ОАЕ та
залюбки ділимось усім цим з вами. От і зараз ми вирішили зробити для вас невеличку шпаргалку
з ОАЕ, яка, сподіваємось, стане вам у пригоді.

Що скільки коштує?
• Проїзд в метро (3-4 станції) – 6 дирхамів
туди і назад
• Чізбургер меню – 13 дирхамів
• Магніти в магазині Day to Day – по 1
дирхаму
• Келих вина в ресторані – від 39 дирхамів
• Пиво 0,5 л в барі – 40 дирхамів
• Коктейль лонг – 60 дирхамів
• Салат Цезар у хорошому ресторані – 60
дирхамів
• Десерт у хорошому ресторані – 55
дирхамів
• Бургер у барі – 89 дирхамів
• Пачка фініків у шоколаді – 5 дирхамів
• Кава арабська 200 г – 20 дирхамів
• Парфуми арабські – 100 дирхамів
Курс: 3,65 дирхама = 1 долар

Більше води!
Ну хто з нас не любить освіжитись та отримати дозу
адреналіну в аквапарку? В ОАЕ є з чого вибрати!

ТОП-5 АКВАПАРКІВ:
1. Aquaventure. Тут є 2 екстремальні гірки
для сміливих.
2. Wild Wadi. Побудований у стилі
середньовічної арабської архітектури.
3. Wave. Бюджетний аквапарк, але від
того не гірший.
4. Legoland Watarpark (Dubai
Parks&Resort). Ідеальний варіант для
маленьких дітей.
5. Yas Waterwold. Футуристичний
аквапарк, що має територію
завбільшки з 15 футбольних полів.

Оце так розваги!
ОАЕ – рай для тих, хто полюбляє
парки атракціонів. Тож готуйтесь до
шалених вражень!

ТОП-5 ПАРКІВ АТРАКЦІОНІ

В:

1. Legoland (Dubai Parks&Resorts). Ну як
можна встояти перед тематичним
парком, оформленим у стилі
легендарного конструктора?
2. Motion gate (Dubai Parks&Resorts). Ось де
надихались голлівудськими фільмами!
Радимо екстремальну гірку
«Мадагаскар».
3. Bollywood (Dubai Parks&Resorts).
Вам точно сподобається атракціон 5D –
тут дійсно задіяні всі можливі відчуття.
IMG WORLD. Для тих, хто нічого не боїться,
4. тут є дві гірки з мертвими петлями та гірка з
кутом падіння 90 градусів!
Ferrari World. У ньому на вас чекає одна з
5. найшвидших гірок у світі.
Спробуєте?

Для закоханих у висоту
Де ж іще насолоджуватись панорамними
краєвидами з висоти, як не в ОАЕ?

ТОП-5 ДЛЯ ТИХ,
ХТО НЕ БОЇТЬСЯ ВИСОТИ:
1. Бурдж Халіфа. Найвищий оглядовий
майданчик у світі в будівлі, висота якої 828
метрів. Ну що тут ще додати?
Dubai Frame. Панорамний краєвид на
2. 360° з висоти 150 метрів. Готуйте
фотоапарат!
3. SeaWings Dubai. Як вам ідея політати на
гідроплані над Дубаєм? О, так! Враження
незабутні!
4. Zipline в Рас-Эль-Хайм. ГГотуйтесь – на вас
чекає найдовший zipline у світі – майже 3
км завдовжки!
5. SkyDive Dubai. Екстремальні стрибки з
парашутом, щоб побачити місто з
незвичного ракурсу.

Усе найкраще – дітям!
Усі, хто відпочиває сім’єю, точно
знають і люблять ці готелі.

ТОП-5 ГОТЕЛІВ ДЛЯ ДІТЕЙ:
1. Atlantis The Palm 5*. Тут безкоштовний вхід до
аквапарку..
2. Miramar Al Aqah Beach Resort 5*. Активна анімація.
Ваші малюки точно не занудьгують.
3. Rixos Bab Al Bahr 5*. Усі переваги Rixy Club – до ваших
послуг!
4. Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 5*.
Про насичене дозвілля дітей подбає Rixy Club.
5. Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina 5*.
Чудовий дитячий клуб та велика територія.

І нехай мрії здійснюються!
Для закоханих в розкішне життя ми вибрали кілька
особливих місць.

ТОП-5 VIP-ГОТЕЛІВ:
1. Madinat Jumeirah 5*. Тут на вас чекає
неймовірний пляж, та ще й аж 1,2 км завдовжки.
2. BVLGARI Resort Dubai 5*. Для закоханих у цей
бренд.
3. Caesars Palace Bluewaters Dubai 5*.
У ресторані Hell’s Kitchen поєднують вишукані
страви та театр.
4. One & Only Royal Mirage 5*. Ну дуже хороший сервіс
та індивідуальний консьєрж.
5. Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5*. Завжди
з вами на зв’язку персональний консьєрж.

Neverending party
Хочете бути у вирі подій? Тоді ми вибрали для вас
готелі, де свято не закінчується ніколи!
ТОП-5 МОЛОДІЖНИХ ГОТЕЛІВ:
1.

W Dubai — The Palm 5*. Стильно та інстаграмно –
ось як би ми описали цей готель.

2. Nikki Beach Resort and Spa 5*. Нескінченні вечірки у
пляжному клубі, а ще тут – шикарний пляж, який
вам точно сподобається.
3. Aloft Palm Jumeirah 4*. Дуже яскравий готель, де
все налаштовує на релакс та нескінченні вечірки.
4. Five Palm Jumeirah Dubai 5*. Дискотека біля
басейну – драйвить та освіжає
5. Andaz Dubai The Palm — concept by Hyatt 5*.
Бутик-готель з найкращим нічним клубом Дубая.

Затишно та економно
Для тих, хто хоче відпочити економно, але
красиво, ми також підготували добірку.

ТОП-5 БЮДЖЕТНИХ ГОТЕЛІВ:
1. Millennium Al Barsha. Неймовірна ціна цієї
зими.
2. City Avenue Hotel. Новий та сучасний.
3. Jannah Place Marina. Ну дуже вдало
розмістився прямо на прогулянковому
променаді Дубай Марина.
4. Jannah Marina Bay Suites. Сніданок з видом
на яхти? Легко!
5. Edge Hotel Creekside. Відкрився у 2020 році.

У серці міста
Міське життя в ОАЕ динамічне та дуже
насичене. Хочете бути в центрі подій? Тоді
цей топ для вас.

ТОП-5 ЦІКАВИХ МІСЬКИХ ГОТЕЛІВ:
1. Elite Byblos Hotel. Хороший готель 5* за
доступною ціною.
2. Radis son Blu Water Front. Зручно розмістився
поруч із Дубайським водним каналом у
районі Бізнес-Бей.
3. Radis son Canal View. Розташований за 1,6
км від Дубайського музичного фонтану.
4. Crowne Plaza Dubai Marina. Такої розкішної
ціни на 5* ще не було.
5. Park Regis Busines s Bay. Звідси до Бурдж
Халіфа – рукою подати.

WOW-розваги для дітей.
Dubai Parks and Resorts, тематичний парк IMG Worlds of Adventure, пляж Kite Beach з
ігровими зонами, інтерактивний музей OliOli, Kidzania, акваріум Dubai Acquarium
and Underwater Zoo, батутний парк Bounce Dubai, аквапарк Wild Wadi Waterpark, VR
Park… Так, для дітей кожен день у Дубаї – це справжня пригода і свято!

WOW-споруди.
Штучні острови, Burj Khalifa – найвища будівля у світі, дивовижний Burj Al Arab,
футуристична вежа Cayan, парні вежі-хмарочоси Al Bahar, які «вміють»
віддзеркалювати сонячне світло… Архітектура Еміратів справді особлива і
неповторна!

WOW-враження.
Насолодитись виставою The Dubai Fountain, прогулятись штучним островом Palm
Jumeirah, здивуватись, відвідавши історичний квартал Al Fahidi, влаштувати справжні
перегони на машинах у пустелі, втамувати жагу пригод, зайнявшись скайдайвінгом,
зробити неймовірні фото біля Dubai Frame, зачаруватись у Dubai Miracle Garden,
відвідати гірське поселення Хатта, стрибнути з парашутом, політати на гідроплані
над Дубаєм… Чим займетесь сьогодні?

WOW-технології.
Ну де, як не в Дубаї, на вас чекає автоматизоване метро без машиністів,
кондиціонери на зупинках чи круті поліцейські автомобілі Bugatti Veyron, які внесені
до «Книги рекордів Гіннеса» як найшвидші у світі?

Що відносно шопінгу?
DUBAI MALL
• Ковзанка. Вона не просто велика, а олімпійського
розміру. І ви ж не забувайте, що перебуваєте у країні, де
спека у 40 градусів – це норма.
• Акваріум. Один з найбільших у світі! 33 000 – стільки
морських тварин і риб тут живе. 10 мільйонів – стільки
літрів води в акваріумі.
• Підводний зоопарк. Хочете познайомитись з тваринами,
для яких рідний дім – це вода? Тоді заходьте в гості! Тут
навіть на алігатора можна подивитись!
• Якщо у вас ще немає фото на фоні фонтанів зі
скульптурами, які називають «Пірнальники» – то ви не
були у Дубаї, і час це виправити.
• Зовсім поруч з ТЦ – відомі співочі фонтани.

MALL OF THE EMIRATES
• Гірськолижний спуск! Так! Той самий відомий
спуск серед пустелі – саме тут. Тож насолодіться
цією екзотикою!
• Парк розваг Magic Planet – чудове місце, де
можна перепочити від шопінгу всією сім’єю.
• VOX Cinemas. Любите кіно? Тоді завітайте до
сучасного та величезного багатозального
кінотеатру.

DUBAI OUTLET MALL И DEIRA CITY CENTRE
• Хороші ціни. Тут часто бувають знижки, та й
загалом приємні ціни на товари.
• Нічого зайвого. В цих ТЦ на вас не буде чекати купа
розваг, а отже ви зможете спокійно походити
магазинами – не марнуючи час.
• Фудкорти. Звісно, якщо нагуляєте апетит – для вас
тут знайдуться чудові фудкорти, де ви зможете
відшукати все, що забажаєте.

FESTIVAL CITY MALL
• 350 магазинів, зокрема універмаги Ikea Dubai і
Robinsons.
• Щовечора на узбережжі бухти Festival Bay
проходить шоу IMAGINE, тож готуйтесь до
фантастичних світлових, лазерних та водних
ефектів.
• Саме тут проходять популярні міські фестивалі,
наприклад – фестиваль літератури.

Пройдемось базарами?
РИНОК ЗОЛОТА
• Тут заведено торгуватись. Інколи можна знизити
початкову ціну аж до 30 %.
• На ринку можна знайти не тільки роботи місцевих
майстрів, а й, наприклад, Chopard, Cartier, Van Cleef &
Arpels.
• Dubai Gold Souk – один з найстаріших ринків Еміратів. Тут
на вас чекає більше 400 магазинчиків.
• Безпечно. Товари тут ретельно перевіряють, тому ви
точно купите саме золото – ніяких підробок.
• На ринку на вас чекає золота каблучка-рекордсмен,
яка занесена до «Книги рекордів Гіннеса». Називається
каблучка Najmat Taiba, її вага – 64 кг, а вага кристалів
Swarovski, що її прикрашають – 5,17 кг.

РИНОК СПЕЦІЙ
• Сюрприз для багатьох – тут можна купити фрукти,
які були засушені цілими. Ви десь таке зустрічали?
• Окрім спецій, на ринку можна придбати чай, каву,
тютюн та навіть автентичний посуд!
• Зверніть увагу і на саму будівлю ринку – вона
виконана у традиційному стилі, що дозволить вам
на повну зануритись у місцеву культуру під час
шопінгу.

РИНОК ТКАНИН
• Саме цей ринок є найстарішим в Еміратах. На
жаль, стара архітектура не збереглась, але
відновлювали його у максимально наближеному до
оригінального стилі, тож подивитись тут є на що – на
відновлення ринку витратили понад 8 мільйонів
доларів.
• Уже кілька століть саме сюди з’їжджаються торговці
текстилем з усіх куточків Еміратів, тож місце дійсно
культове.
• «Династія». Ні, ми не про серіал, а про те, як
працюють на цьому ринку – тут є точки, де покоління
за поколінням торгують люди з однієї родини.

Деталі
ЧАС
випереджає київський на 1 годину
влітку і на 2 години в зимовий період.

КЛІМАТ
ОАЕ – країна з субтропічним кліматом.
Сезон комфортного відпочинку – з початку
жовтня до кінця травня. Влітку середня
температура повітря +35 °C (може досягати
й +50 °C), тому не рекомендується
перебувати на відкритому повітрі з 11:00 до
14:00.

ГРОШІ
Грошова одиниця ОАЕ – дирхам. Курс
дирхама до долара США стабільний
(1 долар = 3,65 дирхама).

НАПРУГА В МЕРЕЖІ
220/240В/50Гц. Стандартними є розетки
англійського типу для вилок з трьома
штирями. Адаптер можна купити в
будь-якому магазині або взяти на рецепції
готелю.

Бажано мати сонцезахисні окуляри і креми
для догляду за шкірою з цифровими
позначеннями (чим більше число, тим вищий
рівень захисту). Не нехтуйте головними
уборами, якщо довгий час перебуваєте на
сонці.

ТРАНСПОРТ
Для пересування містом зручніше
користуватися таксі. Таксі тут державні, водії
одягнені в уніформу і розмовляють
англійською, оплата проводиться виключно за
лічильником. За посадку в таксі в м. Дубай
автоматично стягується тариф: 3 дирхами –
вдень і 3,5 дирхами – з 21:00 до 07:00. Поїздка
містом обійдеться в середньому в 10-20
дирхамів.
За поїздку у віддалені райони (наприклад з
Дейри в Джумейру) потрібно буде заплатити
близько 40-60 дирхамів. Орієнтовна вартість
поїздок на більш далекі відстані: Дубаї –
Шарджа – 50-60 дирхамів, Аджман – Дубаї –
80-90 дирхамів.

