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In Dubai lijkt alles uitgevoerd in de overtreffende
trap. Dat levert fascinerende extremen op. Vooral
onder de winterzon fonkelt het emiraat bijzonder
prettig. Daar draagt ook het fabelachtig mooie
strand aan bij.
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Sneeuwvlokken
Dubai heeft even een bod op de Olympische
Spelen van 2022 overwogen. Let wel: de Winterspelen van 2022. Van dat plan is sindsdien
weinig meer vernomen, maar het feit dat het
überhaupt werd overwogen geeft aan dat niks
te gek is. Per slot van rekening opende er in
2005 een winkelcentrum met inpandig skioord
met vijf pistes. Wat Sochi met kunstsneeuw
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Shoppen
De som van alle ongebreidelde prestatie- en
praalzucht is een soort Arabisch Las Vegas, met
dit verschil dat de casino’s zijn vervangen door
reusachtige winkelcentra. Geen wonder dat het
grootste evenement van het jaar geen onafhankelijkheidsviering, koninklijke verjaardag of
religieuze happening is, maar de commerciële
extravaganza van het Dubai Shopping Festival.
Het ‘DSF’ vindt plaats in de winter en trekt
inmiddels meer dan twee miljoen extra bezoekers, die zich niet alleen een slag in de rondte
kunnen shoppen, maar ook filmfestivals en
modeshows kunnen bezoeken en regelmatig
vergast worden op vuurwerk.
Wat Vegas ontbeert en waar Dubai in uitblinkt, is fabelachtig strand. Hier nemen de
kalme en aangenaam warme wateren van de
Perzische Golf de meest exotische tinten aan.
De beste stranden zijn weliswaar geclaimd
door luxehotels, maar die verwelkomen meestal ook outsiders – mits die bereid zijn een flink
entreebedrag op te hoesten. Voordeel is dan
wel dat vrouwen daar weinig te vrezen hebben
van ‘gluurders’ die op de gratis stranden weleens voor overlast kunnen zorgen.
Hoewel niemand van u zal verwachten dat
u een burkini draagt, blijft een onderstroom
van streng islamitisch conservatisme overal
merkbaar. Buiten de hotels mag bijvoorbeeld
geen alcohol worden geserveerd. Wie graag
de zon ziet glinsteren in een straffe gin-tonic,
doet er dan ook goed aan om zijn of haar hotel
vooraf te selecteren op het mooiste strand.
Keuze in overvloed.
<
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kon, zo was de gedachte, kan in Dubai ook.
Terwijl in de zomermaanden het kwik buiten
tot ver voorbij de 40 graden Celsius stijgt, dwarrelen er binnen sneeuwvlokken. De Mall of
the Emirates, waarin dit allemaal plaatsvindt,
is niet eens de grootste; dat is de Dubai Mall
aan de voet van de Burj Khalifa. Het gaat hier
niet alleen om het grootste winkel- en entertainmentcomplex in de Verenigde Arabische
Emiraten, maar in de hele wereld. Op een oppervlakte van 50 voetbalvelden bevinden zich
1200 winkels (waaronder ’s werelds grootste
snoepwinkel) maar ook restaurants, bioscoopzalen, een aquarium, een pretpark en een
schaatsbaan. Alles bij elkaar trok het complex
in 2012 meer bezoekers dan heel New York City.

Praktisch
Dubai behoort tot de Verenigde Arabische Emiraten en wordt
vanaf Schiphol aangevlogen door KLM, Transavia, Emirates en
Arkefly. Vluchtduur: ruim 6 uur (zonder eventuele tussenlanding).
Het is in Dubai 3 uur later dan in Nederland. Beste reisperiode:
circa eind oktober tot begin mei. Standaard hotels: hoog.
Prijsniveau: westers, met de kanttekening dat eten buiten het
hotel goedkoper is. Informatieve websites: definitelydubai.com;
dubai.startpagina.nl; dubaitips.nl

foto: corbis

Z

omaar een middag in Dubai. In
Wafi City, een winkelcentrum in
het zuiden van de stad, parkeren
zwartgesluierde vrouwen bij
Starbucks hun Fendi-tasjes op
een stoel en zetten hun tanden in
een banaan-dadelmuffin. Buiten
is het heet. Te heet. In het waterpark Wild Wadi
wordt een Saoedische vrouw met een krachtige
waterstraal een glijbaan opgespoten – omhóóg.
Haar burkini kleeft om haar gezicht. Roodverbrande toeristen bewonderen ondertussen de
hagelwitte architectuur van de Burj Al Arab,
het enige zevensterrenhotel ter wereld. De bewaker wuift hen licht geërgerd weg terwijl hij
het hek opent voor een witte Rolls Royce. Hoog
boven hen reikt het uitzicht vanaf het helipad
van het hotel tot voorbij kunstmatige archipels
in de vorm van palmen en de wereldkaart.
Afgelopen mei doken overal ter wereld in
newsfeeds de selfies op van de 19-jarige Rus
Alexander Remnev, die in Dubai ’s werelds
hoogste woontoren had beklommen – de Princess Tower. De foto’s toonden de tiener op een
plateau van pakweg een halve meter doorsnee,
met daarachter, 414 meter de diepte in, de fonkelende Dubai Marina. Dat Remnev juist Dubai
had uitgekozen was geen toeval; er zijn weinig
plekken ter wereld waar een mens zo hoog kan
gaan. De regerende Al Maktoum-dynastie, die
het emiraat sinds 1830 met een ongekend zakelijk talent bestiert, is érg prestigegevoelig. Hoe
grootser iets kan worden aangepakt, hoe beter.
De Princess Tower mag de hoogste woontoren zijn, deze is nog maar half zo hoog als
de Burj Khalifa, 20 km verderop in downtown
Dubai. Deze reusachtige opeenstapeling van
kantoren, hotels, restaurants en exclusieve
appartementen steekt maar liefst 828 meter de
lucht in. Steekt er een zandstorm op, dan kost
het glazenwassers drie maanden om de kolos
weer schoon te poetsen.
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Arke selecteerde voor
Arts en Auto een cruise
die u niet alleen laat kennismaken met Dubai, maar
ook met Muscat (Oman),
Abu Dhabi en Bahrein.
Het betreft een toegankelijke cruise (o.a. geen
galakleding vereist en
geen maaltijdzittingen)
die ook geschikt is voor
families. Vanaf € 949,p.p. (9-daagse reis),
inclusief o.a. vlucht
Amsterdam-Dubai v.v.
met Arkefly; luchthavenbelasting; stadstour Dubai;
cruise met het ****schip
Aidadiva o.b.v.semi-allinclusive (inclusief alle
maaltijden, tafeldranken
in de buffetrestaurants en
fooien). Extra voor Arts
en Auto-lezers: € 50,boordtegoed per hut (o.b.v.
2-pers. hut) bij boeking
vóór 5 november 2014 voor
diverse vertrekdata t/m
maart 2015. Kinderen en
jongeren t/m 23 jaar verblijven als 3de en 4de persoon tegen geringe toeslag
of zelfs gratis bij de ouders
in de hut. Exclusief zijn o.a.
excursies en € 15,online boekingskosten.
Meer (prijs)info en boekingen arke.nl/artsenauto
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Cruise Dubai,
Oman & Emiraten
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Lezersaanbieding
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