Kohdeopas Dubai
Dubai
Dubaissa ylitetään maailmanennätyksiä liki joka vuosi. Maailman suurin ihmisen tekemä saari,
korkein torni ja suurin ostoskeskus ovat vain muutamia Dubain ennätyksiä. Modernissa
kaupungissa elää Lähi-idän kulttuuri kaupungin soukeissa ja kelluvilla markkinoilla. Alati kasvava
kaupunki on yksi aikuisten lomailijoiden suosikeista. Tasokkaiden ja ylellisten hotellien lisäksi
voit myös valita hotellin, joka jättää lompakkoon vähän enemmän varaa ostoksille.
Dubai on vertaistaan vailla oleva shoppailukaupunki. Kaupungin suurissa ja monipuolisissa
ostoskeskuksissa sijaitsee muotitalojen trendikkäät myymälät ja useita
aktiviteettimahdollisuuksia, kuten laskettelurinne, luistinrata ja akvaario sekä sukelluskeskus.
Erityisesti tammikuussa käynnistyvien Shopping-festivaalien aikaan Dubaissa voi tehdä huikeita
merkkilöytöjä.
Kun matkalaukku alkaa olla täynnä ostoksista, on aika rentoutua pitkillä hiekkarannoilla ja
hotellien upeilla uima-allasalueilla. Lapsiperheet saavat nauttia vesileikeistä Dubain tunnetuissa
vesipuistoissa kuten Aquaventure ja Wild Wadi, sekä suunnata illaksi Global Village
-maailmankylään. Viheriöillä viihtyvät löytävät Dubaista useita golfkenttiä. Ikimuistoisen loman
kruunaa jeeppiajelu pitkin auringolaskun värjäämiä, massiivisia hiekkadyynejä.
Tavoitat Dubain oppaamme nyt Twitterissä.
Seuraa käyttäjää @AurinkoDubai

Hyvä tietää kohteesta
ASUKASLUKU JA ETÄISYYDET
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Dubai n. 2 milj. as.
Sharjah 17 km
Ras al Khaimah 85 km
Fujairah 150 km
Abu Dhabi 160 km

HARRASTUKSET
Hotelleillamme on oma kuntosali tai kuntoiluhuone. Starttiajat Dubain ja Ras al Khaimahin
korkeatasoisille golfkentille on hyvä varata jo Suomessa. Dubaissa on luistinratoja ja keilahalleja
sekä mahdollisuus sukellukseen. Voit myös lasketella sisätiloissa keinolumessa 5 rinteellä.
Suosittua ajanvietettä ovat laukkakilpailut kahdella laukkaradalla. Ryhmillä on mahdollisuus
myös syvänmerenkalastukseen.
GOLF
Monet Dubain hienoista golfkentistä on luokiteltu maailman tasokkaimpiin kuuluviksi. Kentät ovat
pääosin haasteellisia, pelillisesti melko vaikeita ja aina erinomaisessa kunnossa. Varaa aikaa
esim. tunnetulle Dubai Creek Golf & Yacht Clubille nauttimaan tasokkaista palveluista.
LASKETTELU
Ski Dubai on maailman suurin sisätilassa sijaitseva lumipuisto. Alueen 3000 m2:n lumipuistossa
voit laskettelun ja lumilautailun ohella kokeilla mm. Snow Bullet -vaijeriliukua ja varata ajan
tekemään tuttavuutta Pohjois-Amerikasta tuotujen pingviinien kanssa. Lisätietoja:
http://www.skidubai.com/
LUISTELU
Dubaissa on useita luistinratoja, joista suosituin on Dubai Mall -ostoskeskuksessa. Dubai Ice
Rink -luistinradalla jarjestetaan yleisluisteluita sekä luisteludiskoja iltaisin. Myös Deiran
kaupunginosassa sijaitsevassa Hyatt Regency -hotellissa on Galleria Ice Rink -luistinrata.
Lisätietoja: www.dubaiicerink.com
SUKELLUS JA SNORKLAUS
Al Boom Diving -sukelluskeskuksella on useita toimipisteitä ympari kaupunkia. Sukelluskeskus
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jarjestää Dubai Mall -ostoskeskuksen Dubai Aquarium And Underwater Zoo -akvaariossa
sukellusta haiden seassa. Al Boom jarjestää myos mm. PADI-kursseja ja kokeneimmille
sukeltajille päivaretkiä Dubaissa ja itärannikolla Omanin puolella. www.alboomdiving.com

HYVÄ TIETÄÄ KOHTEESTA
JUOMAVESI
Vesijohtovesi on merivedestä puhdistettua ja juomakelpoista, joskin vieraan makuista.
Juomavetenä on parempi käyttää pullotettua vettä, jota voi ostaa supermarketeista.
MATKALLA LASTEN KANSSA
Magic Planet -huvikeskuksessa Mall of Emirates- ja City Centre -ostoskeskuksissa, on paljon
tekemistä kaikenikäisille karuselleistä virtuaalipeleihin. Avoinna päivittäin.
Dubai Zoo -eläintarhassa on nähtävillä kirahveja, karhuja, matelijoita ja lintuja. Eläintarha oli
aiemmin hallitsijaperheen yksityiskäytössä. Avoinna päivittäin.
Creekside Park on Al Maktoum- ja Al Garhound -siltojen välissä. Lasten leikkikenttä, pienoisgolf
ja erillinen Children's City. Puiston delfinaariossa on 45 min pituisia delfiini- ja hyljenäytöksiä.
Sega Republic -huvipuistossa ja pelimaailmassa The Dubai Mall -ostoskeskuksessa on 14
huvipuistolaitetta ja yli 170 peliä.
Wild Wadi -vesipuisto on Jumeirah Beach -hotellin vieressä, n. 20 km keskustasta. Avoinna
päivittäin. Vesipuistossa on minimipituusvaatimus useisiin mäkiin 110 cm. Lisätietoja
www.wildwadi.com
Global Village -maailmankylä sijaitsee n. 30 km:n päässä keskustasta. Alueelta loydät 30 eri
maan myynti-soukit, pienimuotoisen huvipuiston seka ruokapisteitä herkullisine ruokineen ja
esiintymislavoja. Avoinna marras–maaliskuussa päivittain ilta-aikaan.
Dubai Aquarium & Discovery Centre, mereneläviin erikoistunut akvaariokeskus Dubai Mall
-ostoskeskuksessa muodostuu akvaarion alta kulkevasta tunnelista ja akvaarioalueesta, jossa
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on useita mereneläviä kaloista pingviineihin ja saukkoihin.
Aquaventure-vesipuisto Atlantis the Palm -hotellissa on Lähi-Idän suurin. Puiston vetonaula on
2013 syksyllä avattu Poseidon-torni vesiliukumakineen ja Neptune-tornin klassikoksi
muodostunut Leap of Faith -mäkiluomus, joka pudottaa kävijän jyrkästi haita kuhisevaan
altaaseen. Lasten minimipituus on 120 cm lähes kaikkiin vesipuiston aktiviteetteihin.
Jumeirahin palmusaarella sijaitseva Atlantis-hotellille kuuluva Lost Chambers -vedenalainen
näyttely perustuu kadonneen Atlantiksen myyttiin. Näyttelyssä on n. 36 000 merenelävää.
Opastettuja kierroksia järjestetään päivittäin tunnin välein.
Dubaista voi ostaa purkkiruokia ja vaippoja. Lastenrattaita ei ole vuokrattavana.
LIIKUNTAESTEISET
Dubaissa on melko hankalaa liikkua pyörätuolilla, sillä kaikkialla ei ole jalkakäytäviä, kujat ovat
kapeita ja jatkuvien rakennustöiden aiheuttamat esteet vaikeuttavat kulkemista. Dubaissa ei ole
invatakseja.
Aurinkomatkojen retkillä on kävelyosuuksia ja välillä kuljetaan kapeilla kujilla. Retkien aikana
liikutaan myös usein bussiin ja bussista ulos.
LUOTTOKORTIT JA VALUUTANVAIHTO
Tunnetuimmat kansainväliset luottokortit hyväksytään suurimmissa liikkeissä, ravintoloissa,
hotelleissa ja autovuokraamoissa. Dubain lukuisissa ostoskeskuksissa on Visa-automaatteja.
Voit nostaa rahaa useimmista automaateista myös Visa Electronilla. Useimmat
kaupat hyväksyvät sen maksuvälineenä.
APTEEKKI JA LÄÄKÄRI
Useimmat apteekit ovat avoinna la–to klo 9–13 ja 16–22. Perjantaisin apteekit ovat avoinna klo
16–22. Kaupungissa on myös ympäri vuorokauden avoinna olevia apteekkeja.
Joissakin hotelleissa on oma lääkärinsä tai huoneeseen kutsuttava sairaanhoitaja. Palkkiot
maksetaan käteisellä tai luottokortilla. Voit anoa kuitteja vastaan korvausta vakuutusyhtiöltäsi.
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MATKALLE MUKAAN
Dubai on yksi Lähi-idän tärkeimpiä liike-elämän keskuksia, ja kaupungissa pukeudutaan sen
mukaisesti. Lomavaatteet: shortsit, hihattomat yläosat ja uima-asut sopivat vain allasalueelle ja
rannalle. Kohteliaisuudesta paikallisia asukkaita kohtaan on hyvä peittää polvet ja olkapäät
kaupungilla liikuttaessa.
Marras–helmikuussa saattaa olla viileää ja tuulista. Retkibusseissa, hotelleissa ja
ostoskeskuksissa on tehokas ilmastointi. Varaa mukaasi lämpimiä vaatteita myös sadepäivien
varalle.
Hotelleissa on kolminapaiset pistokkeet. Voit ottaa välikappaleen mukaasi tai lainata sen hotellin
vastaanotosta.
PALVELURAHA
Ravintoloissa sopiva palveluraha on 5–10 % laskun loppusummasta paikan tason ja palvelun
mukaan. Useimpien hotellien ravintoloissa laskuun lisätään 10 %:n palvelumaksu sekä 10 %:n
kunnallisvero. Halutessasi voit muistaa ravintolan ja huonepalvelun tarjoilijaa, retkibussin
kuljettajaa ja lomasi lopussa hotellisi huonesiivojaa palvelurahalla.

MAJOITUSVERO
31.3.2014 alkaen Dubain hotelleissa veloitetaan matkailijoilta uloskirjautumisen yhteydessä
majoitusvero (Tourism Dirham Fee), joka on 15–20 AED/makuuhuone/yö (10 dirhamia = n. 2
euroa). Majoitusvero ei sisälly matkapaketin hintaan, vaan se maksetaan suoraan hotellille
uloskirjautumisen yhteydessä.

JOULU JA UUSIVUOSI
Joulu ei näy katukuvassa juuri lainkaan. Ostoskeskuksissa joulutunnelmaa tuovat upeat
koristelut, joululaulut ja joulupukit. Useissa hotelleissa ja yökerhoissa on jouluohjelmaa ja elävää
musiikkia. Yökerhoihin ja klubeihin on on sisäänpääsymaksut. Hintaan saattaa sisältyä ruokaa,
juomaa ja ohjelmaa.
Uusi Vuosi: Dubaissa on ilotulituksia, vaikka islamilainen vuosi ei vaihdukaan. Kansa kokoontuu
uutena vuotena Burj Khalifa -tornin juurelle esim. laheiseen Burj Park -puistoon, jonka ympärillä
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on yleensä vuodenvaihteessa komea ilotulitus. Palmusaaren ja Burj Al Arabin ilotulituksia voi
ihailla maksutta Umm Suqeim- tai Jumeirahin rannoilta.
Joulu ja uusivuosi eivät vaikuta kauppojen aukioloaikoihin.

KULKUYHTEYDET
Bussit
Bussit liikennöivät ympäri kaupunkia. Saat aikataulun ja reittikartan bussiasemilta tai osoitteesta
www.dubai-bus.com/journey-planner.
Abra-veneet
Creek-lahden ylitys käy kätevimmin perinteisellä tiikkipuusta valmistetulla abra-vesitaksilla. Bur
Dubain ja Deiran puolella on kaksi abra-asemaa.
Taksit
Voit tilata taksin tai ottaa sen lennosta.
Autonvuokraus
Dubaissa on monia kansainvälisiä autovuokraamoja. Voit kysyä oppaaltamme paikan päällä
Europcarin vuokraushintoja. Vaatimuksena on EU-ajokortti ja kansainvälinen ajokortti.
Kuljettajan on oltava vähintään 21-vuotias. Liikennekulttuuri saattaa tuntua ajoittain sekavalta ja
jopa hieman aggressiiviselta. Yleensä vuokra-autolla ei saa ajaa Omaniin vakuutusten
puuttumisen vuoksi.
Metro
Dubaissa on kaksi metrolinjaa. Punainen linja kulkee Sheikh Zayedin moottoritien myötäisesti
jatkaen Deiraan ja lentoasemalle. Vihreä linja kulkee Bur Dubain ja Deiran alueella. Lippuja ja
matkakortteja voi ostaa ja ladata metro- ja bussiasemilla. Matkan hinta määräytyy kuljetun
matkan mukaan.

LENTOKENTTÄKULJETUKSET
Voit ostaa bussikuljetukset hintaan 18 €/aikuinen ja 9 €/lapsi 2–17-v., alle 2-vuotiaat sylilapset
maksutta. Voit ostaa myös yksityiskuljetuksen lentoasemalta hotellille. Bussikuljetuksen voit
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ostaa viimeistään lähtöä edeltävänä iltana, yksityiskuljetus tulee ostaa viimeistään 7 päivää
ennen matkaa.
Dubain aavikko–Dubai- ja Abu Dhabi–Dubai-yhdistelmämatkoilla lentokenttäkuljetukset
sisältyvät matkan hintaan.
Lentokenttä Dubai, terminaali 1.
Matkan pituus
6–8 km Dubain keskustahotelleille, kesto 20–40 min.
Dubain lentoasema–Jumeirah Beach, Dubai Marina ja Palmusaari n. 46 km, kesto 40 min–2 t.
Perjantaisin bussikuljetus Jumeirah Beachiin ja Dubai Marinaan voi pyhäpäivän ruuhkien takia
olla tunninkin pitempi.
Yhteydet lentokentältä
Pelkän lennon ostaneet pääsevät lentoasemalta Dubaihin taksilla.

NÄHTÄVYYDET
Al Ahmadiya School, Dubain vanhin peruskoulu on rakennettu 1800-luvun alussa. Koulussa
ovat saaneet oppinsa monet kaupungin eliitin jäsenet, mm. edesmennyt Dubain hallitsija sheikki
Rashid. Koulu on restauroitu ja avattu yleisölle maaliskuussa 2000. Ei pääsymaksua.
Burj al Arab Nk. 7 tähden Burj al Arab -hotelli on Dubain kaupungin symboli. Hotelliin ei pääse
vierailulle, mutta sen ravintolat ovat avoinna kaikille. Tee pöytävaraus hyvissä ajoin. Hotellin
vierailijoilta edellytetään tyylikästä pukeutumista, hotelliin ei pääse esim. siisteissä
cityshortseissa.
Burj Khalifa, maailman korkeimman rakennuksen (828 m) 124. kerroksessa sijaitsee At the
Top -näköalatasanne. Matka korkeuksiin alkaa Dubai Mall -ostoskeskuksen LG-kerroksesta,
jossa on lipunmyyntipiste. Kierros tasanteella omaan tahtiin kestää n. 60 min. Pääsylippu on
etukäteen ostettuna huomattavasti edullisempi.
Dubain Museossa Bur Dubain puolella, lähellä abra-vesitaksiasemaa ja Arabian Courtyard
-hotellia on maan perinteistä, vanhasta kulttuurista ja kehityksestä kertova näyttely.
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Dubai Zoo sijaitsee Jumeirah Beach Roadin varrella. Eläintarha oli aiemmin hallitsijaperheen
yksityiskäytössä. Nähtävillä on mm. kirahveja, karhuja, matelijoita ja lintuja.
Sheikki Saeedin talo, Dubain vanhan hallitsijan, sheikki Saeedin kotitalo on Sindagha-tunnelin
suulla, Creekin rannalla. Esillä on valokuvia hallitsijaperheestä ja kaupungin kehityksestä
1950-luvulta lähtien sekä vanhoja postimerkkejä ja rahoja.
Dubai Heritage and Diving Village, Dubain perinnekeskus ja helmenkalastajien kylä sijaitsevat
perinteiseen Arabianlahden tyyliin rakennetulla alueella sheikki Saeedin talon vieressä. Sinne on
vapaa sisäänpääsy. Varsinkin iltaisin alue on tunnelmallinen ja sen ravintolat ovat suosittuja
iltaisin.
Miracle Garden -puutarhassa voit ihastella useista eri kukkalajikkeista rakennettuja luovia
rakennelmia. Alueelta loytyy mm. kukista rakennettu Burj Khalifan torni.
Gold and Diamond Park Museum, Sheikh Zayed Roadin varrella sijaitseva museo, jossa
kerrotaan arabialaisista koruista ja niiden valmistuksesta. Museon yhteydessä on myymälä.
Pyydä lupa, mikäli kuvaat paikallisia. Poliisin ja armeijan henkilökuntaa tai ajoneuvoja ei saa
kuvata. Myös palatsit, hallintorakennukset ja hunnutetut naiset ovat kiellettyjä kuvauskohteita.

OSTOKSET
Voit ostaa tuliaisia joko soukkien ympäristön perinteisistä kauppapaikoista tai moderneista,
valtavista ostoskeskuksista. Suosituimpia tuomisia ovat elektroniikka, silmälasit, valmisvaatteet
ja kankaat. Myös pukujen teettäminen räätälillä on edullista. Kultaa myydään
maailmanmarkkinahinnoilla. Tammikussa alkavien, n. kuukauden kestävien Shopping festival
-ostosfestivaalien aikaan kaikkialla on suuria alennuksia ja erikoistarjouksia.
Kulta
Dubai on yksi maailman kultakaupan keskuksista. Deiran puolella on kultasouk, jossa on satoja
kultakauppoja. Myynnissä on pääsääntöisesti 18 karaatin ja 24 karaatin kultaa.
Kulta hinnoitellaan aina painonsa mukaan. Grammahinta vaihtelee päivittäin kullan
maailmanmarkkinahinnan mukaan.
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Elektroniikka
Elektroniikkaa myydään kiinteähintaisissa elektroniikkaliikkeissä, tavarataloissa sekä soukeissa,
joissa voit tinkiä. Tarkista aina, että tuote toimii Suomessa. Tietotekniikkaa myydään esim.
Khalid bin al-Waleed Roadilla ja Al Ain -ostoskeskuksessa seka Carrefour -tavarataloissa.
Kankaat
Dubaissa myydään kankaita kaikkialta maailmasta silkistä samettiin. Saat kankaita edullisesti
Dubai Soukista Deiran kaupunginosasta ja Bur Dubain Soukista. Voit teettää kankaista vaatteita
paikallisella räätälillä. Teettäminen on edullisempaa kuin Suomessa ja se kestää 2–4 päivää
sovituskerroista riippuen.
Matot
Tarjolla on runsaasti mattoja: iranilaisia, afgaanilaisia ja persialaisia mattoja sekä turkkilaisia
paimentolaismattoja. Dubai onkin Iranin ulkopuolella paras paikka ostaa persialaisia mattoja.
Ostaessasi maton saat kauppiaalta virallisen todistuksen sen aitoudesta. Hyvä mattojen
ostospaikka on mm. Sharjahin keskussouk (Blue Souq), n. 15 km:n päässä Dubaista. Mattoja
myydään mm. ostoskeskuksissa.
Vaatteet
Vaatteita myydään pääasiassa hyvinvarustettujen ostoskeskusten lukuisissa tasokkaissa
liikkeissä. Alhaisten tullimaksujen ansiosta erityisesti amerikkalaiset merkkivaatteet ovat usein
edullisempia kuin Euroopassa.
Alkoholi
Hotellien (ei huoneistohotellien) baareissa ja ravintoloissa sekä Hard Rock Caféssa on tarjolla
alkoholia. Supermarketeissa ei myydä alkoholijuomia, ei edes olutta.
Suurimmat ostoskeskukset:
Al Ghurair City. Dubain vanhimpia ostoskeskuksia Deirassa. Ostoskeskuksessa on yli 200
liikettä sekä elokuvateatteri.
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BurJuman. Bur Dubain tasokkaimmassa ostoskeskuksessa on edustettuna huippuluokan
merkkiliikkeet. Liikkeitä on yli 300.
Deira City Centre. Keskustan suosituin ostoskeskus sijaitsee Dubainlahden rannalla Deiran
puolella. Keskuksessa on yli 350 liikettä, myös elokuvateatteri.
Dubai Outlet Mall -ostoskeskus koostuu pelkästään outlet-myymälöistä. Se sijaitsee Al Ainiin
johtavan tien varrella noin 30 km:n päässä Dubaista. Keskuksessa on noin 240 liikettä.
Festival Centre. Business Bay -sillan tuntumassa Deiran puolella sijaitsevassa
ostoskeskuksessa on n. 400 liikettä.
Ibn Battuta Mall. Erikoinen kiinalaisesta, persialaisesta, egyptiläisestä, tunisialaisesta,
intialaisesta ja andalusialaisesta arkkitehtuurisesta osastosta koostuva keskus sijaitsee Sheikh
Zayedin moottoritien varrella, noin 30 km Dubaista etelään. Ostoskeskuksessa on noin 280
liikettä, myös elokuvateatteri.
Lamzy Plaza. Suosittu ja edullinen ostoskeskus sijaitsee Bur Dubaissa Oud Methan
alueella. Keskuksessa on vajaa 200 liikettä.
Mall of Emirates. Yksi Dubain suurimmista ostoskeskuksista sijaitsee Sheikh Zayedin
moottoritien varrella, noin 20 km Dubaista etelään. Ostoskeskuksen kupeessa on myös Dubain
erikoisuus: sisätiloihin rakennettu laskettelukeskus Ski Dubai. Keskuksessa on n. 400 liikettä.
Mercato. Julkisivultaan erikoinen italialaiseen renessanssityyliin rakennettu ostoskeskus
sijaitsee Jumeirahin rantatien varrella.
The Dubai Mall. Dubain suurin ja uusin ostoskeskus sijaitsee Sheikh Zayedin moottoritien
varrella Downtownin alueella. Pienempien liikkeiden ohella keskuksessa on Lafayette-,
Bloomingdale's- ja Debenhams-tavaratalot sekä noin 200 liikettä sisältävä, sisätiloihin
rakennettu kultasouk. Dubai Mallista on yhteys Souk Al Bahariin, sisätiloissa olevalle
arabialaiselle souk-alueelle. Soukin ja Dubai Mallin väliseltä sillalta on upea näkymä Burj Khalifa
-torniin. Sen edessä olevalla tekojärvellä on iltaisin noin 30 min välein upea vesi- ja valoshow.
Liikkeitä on n. 1200. Ostoskeskuksen ohella alueella on paljon muutakin nähtävää: Dubain
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akvaario ja vedenalainen eläintarha, luistinrata, Sega Republic -pelimaailma ja elokuvateatteri.
Times Square. Pieni ostoskeskus sijaitsee Sheikh Zayedin moottoritien varrella noin 15 km
Dubaista etelään. Keskuksessa on pieniä liikkeitä ja Dubain suurin Sharaf DG
-elektroniikkamyymälä. Ostoskeskus on tunnettu Chill Out -jääbaaristaan.
Wafi sijaitsee Bur Dubaissa ja on yksi Dubain tasokkaimmista ostoskeskuksista. Alakerran Khan
Murjan soukissa on syyrialainen, marokkolainen, turkkilainen ja egyptiläinen osasto.
Ostoskeskuksessa on n. 350 liikettä.

Soukit ja ostosalueet:
Spice Souk -maustesoukissa pääset tutustumaan myös kansanparantamisen saloihin, joissa
yrtit ja mausteet ovat olennainen osa. Myytävänä on kuivattuja mausteita, pähkinöitä,
vesipiipputupakkaa, hennaa, suitsukkeita, arabialaisia parfyymejä ym.
Deira Covered Soukissa on tarjolla tekstiilejä, mausteita, keittiötavaroita, kävelykeppejä,
vaatteita ja hennatatuointeja. Alueen kauppiaat ovat pääosin intialaisia.
Kultasoukissa Deiran puolella on satoja kultakauppoja. Se on nähtävyys, etenkin
iltavalaistuksessa kullan kimalluksessa.

RAVINTOLAT JA HUVIT
Hotellien ulkopuolella on mm. yksinkertaisia, edullisia intialaisia, thaimaalaisia ja kiinalaisia
ravintoloita. Hotellien ravintolat ovat korkeatasoisia ja varsin kalliita. Alkoholia tarjoillaan vain
hotellien (ei huoneistohotellien) yhteydessä sijaitsevissa ravintoloissa, baareissa sekä
yökerhoissa. Alkoholin hinta on Suomen luokkaa; erityisesti viinit ovat kalliita.
Iltaelämä on monipuolista. Tarjolla on niin hotellien pubeja ja baareja kuin trendikkäitä
ravintoloita ja yökerhoja.
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TAPAHTUMIA
Ramadan
Ramadan -paastokuukauden aikanaravintolat ovat päivällä suljettu. Ainoastaan jotkut hotellien
ravintoloista saattaa olla auki. Kaupat aukeavat pari tuntia normaalia myöhemmin. Syöminen,
juominen ja tupakointi on yleisillä paikoilla kielletty auringonlaskuun asti. Illalla elämänmeno
vilkastuu ja kaupat ovat avoinna yli puolenyön. Ramadan voi aiheuttaa muutoksia
retkiohjelmaan.
Ostosfestivaalit
Dubain kuukauden pituiset ostosfestivaalit, Dubai Shopping Festivals ovat
tammi–helmikuussa. Silloin kaupungissa on alennusmyyntejä, erikoistarjouksia, arvontoja sekä
erilaisia kulttuuri- ja perinnejuhlia.
Hevoslaukkakilpailut
Laukkakilpailuja järjestetään Jebel Alin laukkaradalla marraskuun puolesta välistä alkaen noin
joka toinen perjantai. Grand Stand -peruskatsomoon ei ole sisäänpääsymaksua. Myös Dubain
uudella Meydanin laukkaradalla järjestetään laukkakilpailuja lauantaisin ja torstaisin.
Kameliravit
Al Lisaili Camel Racing City -kameliravirata sijaitsee Al Ainiin johtavan tien varrella, n. 35 km:n
päässä Dubaista. Kameliraveja on talvikaudella lokakuun puolesta välistä helmikuun
alkupuolelle keskiviikkoisin ja torstaisin aamu- ja iltapäivallä.

UIMARANNAT
Sharjahin suunnalla n. 12 km:n päässä keskustan hotelleista, on maksullinen Mamzar Park
allasalueineen, puistoineen ja lasten leikkipaikkoineen.
Yksityisillä rannoilla järjestetään naistenpäiviä viikottain, jolloin ainoastaan naisilla on pääsy
rannalle. Atlantis The Palm -hotellin Aquaventure-vesipuisto on Lähi-idän suurin.
6 kilometrin päässä keskustasta sijaitseva yleinen ranta, Jumeirah Open Beach on remontissa
alkaen lokakuusta 2014.

YKSINMATKUSTAVAT NUORET
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Dubain hotelleihin ilman huoltajaa matkustavan tulee olla vähintään 18-vuotias, Atlantis The
Palm -hotellissa vähintään 21-vuotias.

Retket
DUBAIN KAUPUNKIKIERROS
Koe ihmeellinen Dubai monipuolisesti! Ihastele vanhan ajan eksotiikkaa ja auringossa kimaltavia
pilvenpiirtäjiä. Retkellä liikutaan bussilla, veneellä, ilmaratajunalla ja jalkaisin. Päivän aikana näet
sekä perinteisen että modernin Dubain.
Vieraile tunnelmallisilla basaarialueilla mausteiden ja kultakorujen maailmassa ja ylitä
Dubainlahti perinteisellä puisella vesitaksilla. Iltapäivällä pääset hyppäämään ilmaratajunan
kyytiin Palmusaarella. Retki päättyy Dubai Marinan satamaan, jossa voit ihastella maisemia
dhow-veneestä käsin.
VARAA RETKI
Oma loma -palvelusta, soittamalla myyntipalveluumme tai oppaaltamme kohteessa
Kesto:

koko päivä (n. klo 9–17)

Hinta:

n. 76 €/aikuiset, 38 €/lapset 4–14-v.

Sisältää:

Abra-vesitaksimatkan, Monorail-ilmajunalipun ja Dhow-veneristeilyn

Huomioitavaa retkellä on vapaata aikaa omatoimiseen ruokailuun
:
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä
:
varmistuu matkustuskauden alettua. Talven 2016–2017 retkipäivät ovat keskiviikko ja
sunnuntai.

ABU DHABI – PÄÄKAUPUNGIN HELMIÄ
Matkusta päiväksi maan moderniin ja värikkääseen pääkaupunkiin. Retkellä näet Abu Dhabin
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tärkeimmät nähtävyydet ja kuulet alueen historiasta ja nykypäivästä.
Päivän aikana pääset vierailemaan Arabiemiraattien suurimmassa moskeijassa. Moskeijan
kauniit valkoiset kupolit kohoavat korkeuksiin vasten sinistä taivasta. Miljoonakaupungin
keskustassa vastaan tulee auringossa kimaltelevia pilvenpiirtäjiä, valtavia ostoskeskuksia ja
seitsemän tähden hotelli Emirates Palace.
Perinnekylä Heritage Village vie sinut hetkeksi sivuun kaupungin hulinasta. Tutustu ikivanhoihin
perinteisiin ja paikalliseen käsityötaitoon. Perinteisestä kylästä avautuu upea maisema kohti Abu
Dhabin kaupungin silhuettia.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

koko päivä (n. klo 8–19)

Hinta:

n. 99 €/aikuiset, 82 €/lapset 4–14-v.

Sisältää:

lounaan

Lisämaksusta ruokajuomat
:
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä
:
varmistuu matkustuskauden alettua. Talven 2016–2017 retkipäivä on torstai. Retkeä ei
toteuteta 19.12.2016–2.1.2017.

AURINGONLASKUN JEEPPISAFARI
Vietä unohtumaton ilta Rub al Khalin aavikolla! Istu nelivetoauton kyytiin ja matkaa salaperäisten
dyynien hiekkahuipulta toiselle.
Aavikkoajelu päätetään arabityyliin rakennetulle leiripaikalle. Hiekkameren ympäröimässä
leirissä pääset herkuttelemaan grilli-illallisella. Pehmeän pimeyden laskettua illan täydentää
itämainen tanssiesitys.
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VARAA RETKI
varauksen yhteydessä, Oma lomasta, asiakaspalvelusta tai oppaaltamme kohteessa
Kesto:

puoli päivää (n. klo 15–21)

Hinta:

n. 73 €/aikuiset, 52 €/lapset 4–14-v.

Sisältää:

illallisen ja ruokajuomat (vesi, virvoitusjuomat)

Lisämaksusta mahdollisuus ostaa alkoholijuomia illallisella, maksetaan paikan päällä
:
Opastus

englanniksi

:
Retkipäivä
:
varmistuu matkustuskauden alettua. Talven 2016–2017 retki toteutetaan päivittäin.
Huomioitavaa
:
varaa retkelle mukaan lämmintä vaatetta. Retkeä ei suositella alle 4-vuotiaille
lapsille, raskaana oleville, matkapahoinvoinnista tai selkävaivoista kärsiville.

PÄIVÄ FERRARI WORLD -HUVIPUISTOSSA
Lähde maailman suurimpaan Ferrari-teemapuistoon ja koe yksi Abu Dhabin suosituimmista
nähtävyyksistä! Puistossa tutustut ikonisen automerkin taipaleeseen ja voit ostaa muistoksi
aitoja Ferrari-tuotteita.
Ferrari Worldin huvittelulaitteissa pääset kokeilemaan taitojasi vaikkapa formulakuljettajana.
Maailman nopein vuoristorata Formula Rossa houkuttelee kyytiinsä lomaseurueen hurjapäät.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

koko päivä (n. klo 8.30–18.30, puistossa aikaa n. 4 tuntia)

Hinta:

hinnat vaihtelevat lippuluokittain:
Bronze 100 €/aikuiset, ei lapsialennusta
Silver 127 €/aikuiset, 123 €/lapset alle 130 cm
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Gold 160 €/aikuiset, 155 €/lapset alle 130 cm
Sisältää:
Bronze-lippu:pääsy huvipuistoon ja laitteisiin
Silver-lippu: pääsy huvipuistoon ja laitteisiin, rajoitettu määrä pikapasseja, pääsy Yas
Waterwolrd-vesipuistoon
Gold-lippu: pääsy huvipuistoon ja laitteisiin, rajoittamaton määrä pikapasseja, pääsy Yas
Waterworld-huvipuistoon
edestakaiset kuljetukset kaikissa lippuluokissa
Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

varmistuu matkustuskauden alettua

:

ILLALLISRISTEILY DUBAI CREEK DHOW
Dubaissa illat huipentuvat perinteisen Dhow-veneen kyydissä kaupungin tuhansien valojen
loistaessa yötaivasta vasten.
Illallisristeily Dubainlahdella vie sinut ihailemaan iltavalaistuksessa kylpeviä Deiran ja Bur Dubain
kaupunginosia. Samalla nautit kansainvälisen buffetpöydän herkuista.
VARAA RETKI
varauksen yhteydessä, Oma lomasta, asiakaspalvelusta tai oppaaltamme kohteessa
Kesto:

iltaretki (n. klo 19–23)

Hinta:

n. 66 €/aikuiset, 36 €/lapset 5–11-v.

Sisältää:

edestakaiset kuljetukset ja illallisen

Lisämaksusta juomat oman valinnan mukaan, maksetaan paikan päällä
:
Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä
:
varmistuu matkustuskauden alettua. Talven 2016–2017 retki toteutetaan päivittäin.
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ILLALLISRISTEILY DUBAI MARINA DHOW
Vietä unohtumaton ilta Dubaissa illallisristeilyllä sataman sykkeessä. Maisemaa koristavat illaksi
syttyneet kaupungin tuhannet valot.
Dubai Marinan illallisristeilyllä nautit kansainvälisen buffetpöydän herkuista ja ihailet
pilvenpiirtäjiä kaupungin kanaalista käsin.
VARAA RETKI
varauksen yhteydessä, Oma lomasta, asiakaspalvelusta tai oppaaltamme kohteessa
Kesto:

iltaretki (n. klo 19–23)

Hinta:

n. 84 €/aikuiset, 59 €/lapset 5–11-v.

Sisältää:

edestakaiset kuljetukset ja illallisen

Lisämaksusta juomat oman valinnan mukaan, maksetaan paikan päällä
:
Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä
:
varmistuu matkustuskauden alettua. Talven 2016–2017 retki jtoteutetaan päivittäin.

ILLALLINEN BURJ AL ARAB -HOTELLISSA
Nauti illallista maailman loistokkaimmaksi sanotussa Burj Al Arab -hotellissa. Seitsemän tähden
hotelliksi nimetyn Burj Al Arabin Al Iwan -ravintolan arabipainotteinen buffetillallinen on
vertaansa vailla.
Matkustat paikan päälle yksityiskuljetuksella. Kuljettaja odottaa 2,5 tuntia. Mikäli seurue haluaa
jatkaa illallista myöhempään, palata voi myös omatoimisesti.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

iltaretki (n. klo 19–22)
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Hinta:

n. 213 €/aikuiset, 140 €/lapset 4–11-v. Hinnat korkeammat uudenvuoden aikana.

Sisältää:

yksityiskuljetukset ja buffetillallisen

Lisämaksusta juomat oman valinnan mukaan, maksetaan paikan päällä
:
Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

päivittäin

:
Huomioitavaa
:
pukukoodi illalliselle on smart casual (miehillä pitkät housut, kauluspaita ja umpinaiset
kengät). Retki on ostettavissa vähintään kahdelle.

BURJ KHALIFA AT THE TOP
Nouse maailman korkeimman rakennuksen Burj Khalifan näköalatasanteelle ja näe Dubain
maisemat lintuperspektiivistä!
Burj Khalifa kohoaa 828 metriin ja näköalatasanne At the Top sijaitsee rakennuksen 124.
kerroksessa. Käynti näköalatasanteella kestää noin tunnin. Käynnin ajankohta riippuu
varaustilanteesta ja lippuusi tulee tarkka aika vierailulle. Varaa lippu oppaalta hyvissä ajoin!
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

n. 2 tuntia, ajankohta riippuu valitusta lipputyypistä

Hinta:
n. 37 €/aikuiset, 29 €/lapset 4–11-v. Auringonlaskun aikaan n. 49 €/aikuiset, 39 €/lapset
4–11-v.
Sisältää:

pääsylipun näköalatasanteelle

Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

päivittäin varaustilanteesta riippuen

:
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Huomioitavaa kuljetukset omatoimisesti
:

VESIPUISTO WILD WADI
Seesam aukene! Vietä hulvattoman hauska päivä vesipuisto Wild Wadin vesiliukumäissä ja
virran pyörteissä. Burj al Arabin kupeessa sijaitsevan puiston teema rakentuu arabialaisen
kansantarun ympärille.
Lasten alueella on hauskoja liukuja ja matala allas perheen pienimmille. Aaltoaltaassa pääset
harjoittelemaan taitojasi bodyboardilla. Puiston ravintolat tarjoilevat purtavaa niin pieneen kuin
isompaankin nälkään.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

koko päivä

Hinta:

n. 59 €/aikuiset, 52 €/lapset alle 110 cm

Sisältää:

pääsylipun vesipuistoon

Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

puisto on avoinna päivittäin

:

VESIPUISTO AQUAVENTURE
Vietä loman hauskin ja vauhdikkain päivä Lähi-idän suosituimmassa vesipuistossa! Jumeirahin
palmusaarella sijaitsevassa vesipuistossa on useiden liukujen ja altaiden lisäksi oma ranta.
Hurjapäät suuntaavat kuuluisaan Leap of Faith -liukumäkeen, joka laskee 27 metriä lähes
pystysuoraan. Liu'un loppumetreillä kuljetaan haitunnelin läpi. Koko matkaseurue pääsee
rentoutumaan laiskajoen leppoisassa virrassa. Perheen pienimille on oma
Splashers-vesileikkialue liukuineen.
VARAA RETKI
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oppaaltamme kohteessa
Kesto:

koko päivä

Hinta:

n. 65 €/aikuiset, 54 €/lapset alle 120 cm

Sisältää:

pääsylipun vesipuistoon

Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

Puisto on avoinna päivittäin.

:

LOST CHAMBERS -AKVAARIO
Lähde tutustumaan jännittävään vedenalaiseen maailmaan Lost Chambersin akvaariossa.
Upeat erilliset teemahuoneet tempaavat sinut mukaan mystisen Atlantiksen tarinaan.
Valtavissa akvaarioissa näet kaloja kaikissa sateenkaaren väreissä. Hurmaannu väriloistosta ja
kadonneesta kaupungista, jota 65000 kalaa ja muuta merenelävää pitävät kotinaan.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

koko päivä

Hinta:

n. 25 €/aikuiset, 17,50 €/lapset 3–10-v.

Sisältää:

pääsylipun akvaarioon

Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

Akvaario on avoinna päivittäin.

:

AQUAVENTURE JA LOST CHAMBERS
Vietä loman hauskin ja vauhdikkain päivä Lähi-idän suosituimmassa vesipuistossa ja ihaile
vedenalaista elämää Lost Chambersin akvaariossa. Yhdistelmälipulla koet molemmat
mielenkiintoiset retkikohteet yhden päivän aikana!
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Jumeirahin palmusaarella sijaitsevassa vesipuistossa on useiden liukujen ja altaiden lisäksi oma
ranta. Hurjapäät suuntaavat kuuluisaan Leap of Faith -liukumäkeen, joka laskee 27 metriä lähes
pystysuoraan. Liu'un loppumetreillä kuljetaan haitunnelin läpi. Koko matkaseurue pääsee
rentoutumaan laiskajoen leppoisassa virrassa. Perheen pienimille on oma
Splashers-vesileikkialue liukuineen.
Akvaarion upeat erilliset teemahuoneet tempaavat sinut mukaan mystisen Atlantiksen tarinaan.
Valtavissa akvaarioissa näet kaloja kaikissa sateenkaaren väreissä. Hurmaannu väriloistosta ja
kadonneesta kaupungista, jota 65000 kalaa ja muuta merenelävää pitävät kotinaan.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

koko päivä

Hinta:

n. 77,50 €/aikuiset, 62,50 €/lapset alle 120 cm

Sisältää:

yhdistelmälipun vesipuistoon ja akvaarioon

Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

Vesipuisto ja akvaario ovat avoinna päivittäin.

:

DUBAI AQUARIUM
Tutustu ihmeelliseen vedenalaiseen maailmaan mahtipontisessa Dubain akvaariossa. Näe
paikan vetonaula, 10 miljoonaa litraa vettä sisältävä valtava akvaario, ja sen asukkaat.
Vedenalaisessa tunnelissa ylitsesi lipuvat hurjat hait, ja omassa altaassaan majailee
jättiläismäinen krokotiili. Erilaisia kaloja ja toinen toistaa kiehtovampia mereneläviä on nähtävillä
yhteensä yli 80 eri lajia. Pysähdy katselemaan myös pingviinien ja saukkojen touhuja.
Researcher Experience -lipulla pääset tutustumaan seuraaviin vierailukohteisiin: new meet &
greet area, aquarium tunnel, underwater zoo, behind the scenes tour ja underwater observatory.
Explorer Experience -lipulla näet seuraaavat kohteet: new meet & greet area, aquarium tunnel,
underwater zoo, submersible simulator, big screen theatre ja aquarium glass bottom boat.
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VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

puoli päivää

Hinta:

Researcher-lippu n. 25 €/hlö
Explorer-lippu n. 30 €/hlö
Ei lapsialennusta, alle 3-vuotiaat maksutta.

Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

Akvaario on avoinna päivittäin.

:

SKI DUBAI 2 TUNNIN HISSILIPPU
Koe jotain ainutlaatuista keskellä vilkasta Mall of Emiratesin ostoskeskusta. Uskomatonta kyllä,
täällä voit nauttia laskettelusta tai lautailusta keskellä kesää. Laskettelun lomassa voit istahtaa
hetkeksi rinnekahvilaan kuumalle kaakaolle. Kahden tunnin hissilippu sisältää välineet.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

Hissilippu on voimassa 2 tuntia.

Hinta:

n. 63 €/hlö, ei lapsialennusta.

Sisältää:

varusteet (sukset tai lumilauta ja toppavaatteet)

Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä
:
varmistuu matkustuskauden aluettua. Talven 2016–2017 retki toteutetaan päivittäin.
Huomioitavaa hanskat ja pipot tulee olla omasta takaa
:

DUBAIN LUISTELUKAUKALO
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Koe jotain erilaista ja ihmeellistä: solmi luistimet jalkaan ostosten teon lomassa ja pyörähtele
Dubai Mall -ostoskeskuksen sisälle rakennetussa jääkiekkokaukalossa!
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

itse valittavissa

Hinta:

n. 15 €/hlö, ei lapsialennusta.

Sisältää:

pääsylipun ja luistimet

Opastus

retki on omatoiminen

:
Retkipäivä

Kaukalo on avoinna päivittäin.

:

KUUMAILMAPALLOLENTO
Koe ainutlaatuinen elämys, jota et unohda koskaan! Nouse kuumailmapallon kyytiin
aamuauringon värjätessä Dubain taivaan. Ylhäältä korkeuksista näet Rub al Khalin äärettömän
aavikon ja Hajjin vuoriston siluetin.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

aamuretki (n. klo 4–9)

Hinta:

n. 250 €/aikuiset, 213 €/lapset 5–11-v. Osallistujien alaikäraja on 5 vuotta.

Sisältää:

edestakaiset kuljetukset

Opastus

englanniksi

:
Retkipäivä

varaustilanteesta riippuen, varmistuu kohteessa. Retkellä on säävaraus.

:
Huomioitavaa retkellä tulee olla mukana passi
:

VESITASOLENTO DUBAIN YLLÄ
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Nouse vesitason kyytiin ja näe Dubain upeat futuristiset maisemat lintuperspektiivistä. Ylhäältä
näet kaupungin aivan uudesta näkökulmasta. Vain täältä näet palmusaaren ja muut saaret koko
komeudessaan. Elämys, joka ei hetkessä unohdu!
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

lennon kesto n. 25 minuuttia

Hinta:

n. 275 €/aikuiset, 234 €/lapset 2–11-v.

Sisältää:

edestakaiset kuljetukset

Opastus

englanniksi

:
Retkipäivä

Retki toteutetaan päivittäin säävarauksella.

:
Huomioitavaa retkellä tulee olla mukana passi
:

MUSANDAMIN MERIRETKI
Päivä merellä vie sinut Musandamin niemimaalle Omanin ainutlaatuisiin rannikkomaisemiin.
Rentoudu auringossa perinteisen Dhow -veneen kannella, nauti jylhistä maisemista ja pulahda
meren virkistäviin aaltoihin.
Alus lähtee Dippa al Buahin kalasatamasta. Risteilyllä näet seudun kuuluisia kivitaloja,
kalastajakyliä, valkoiset vuoret ja luonnon muovaamia kallioluolia. Musandamin niemimaan
kauniissa poukamissa pysähdytään uimaan ja snorklailemaan. Uimataukojen lomassa tarjoillaan
lounas.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

koko päivä (n. klo 7–19)

Hinta:

n. 113 €/aikuiset, 72,50 €/lapset 2–11-v.

Sisältää:

edestakaiset kuljetukset, lounaan ja ruokajuoman (vesi, mehu)
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Opastus

englanniksi

:
Retkipäivä

varmistuu matkustuskauden alettua

:
Huomioitavaa retkelle tarvitaan mukaan passi
:

BUGGY -AAVIKKOKIRPPUAJELU
Lähde kokeilemaan buggy-kruisalua aavikolle, jossa hiekka pöllyää!
Manuaalivaihteiseen buggyyn mahtuu kaksi henkilöä. Kuljettajaa voi välillä vaihtaa tai toinen voi
nauttia koko matkan kyydissä. Tauolla pääset kokeilemaan myös hiekkalautailua. Retki sopii yli
18-vuotiaille.
VARAA RETKI
oppaaltamme kohteessa
Kesto:

puoli päivää (n. klo 8–12 tai 14–18)

Hinta:

n. 94–187 €/hlö. Osallistujien alaikäraja on 18 vuotta.

Sisältää:

edestakaiset kuljetukset, juomavettä

Opastus

englanniksi

:
Retkipäivä
:
varmistuu matkustuskauden alettua. Talven 2016–2017 retki toteutetaan päivittäin.

AAMUINEN KALASTUSRETKI
Hyppää kalastusveneen kyytiin aamuvarhaisella ja nappaa elämäsi saalis!
Syvänmerenkalastuksella meren syvyyksistä saattaa nousta vaikka kuningaskalaa, barracudaa
tai pieniä haita. Veneellä nautit ensimmäisistä aamuauringon säteistä ja unohtumattomasta
kalastuskokemuksesta Dubainlahden kirkkaissa vesissä.
VARAA RETKI
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oppaaltamme kohteessa
Kesto:

n. 4 tuntia

Hinta:

n. 188 €/hlö. Osallistujien alaikäraja on 18 vuotta.

Opastus

englanniksi

:
Retkipäivä

päivittäin

:
Huomioitavaa retkelle tarvitaan mukaan passi
:

EMIRATES GOLF CLUB/FALDO
www.dubaigolf.com
Kenttätiedot
Reikiä: 18
Par: 72
Tasoitusvaatimus (handicap): 28 miehet/36 naiset
Muuta: Miellyttävä ja hyväkuntoinen puistokenttä. Täällä pääsee pelamaan yögolfia valaistulla
kentällä.
Sijainti
Etäisyys lomakohteesta: n. 25 km kaupungin ulkopuolella Abu Dhabin moottoritien varrella.

EMIRATES GOLF CLUB, MAJLIS
www.dubaigolf.com
Kenttätiedot
Reikiä: 18
Par: 72
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Tasoitusvaatimus (handicap): miehet 28/naiset 36
Muuta: Ensimmäinen nurmikenttä Lähi-idässä. Isännöi vuosittain Dubai Desert Classicin. Aina
loistavassa kunnossa.
Sijainti: 25 km kaupungin ulkopuolella Abu Dhabin moottoritien varrella.

DUBAI CREEK GOLF AND YACHT CLUB
www.dubaigolf.com
Kenttätiedot
Reikiä: 18
Par: 71
Pituus (klubitee): 4986 naiset/5895 miehet
Tasoitusvaatimus (handicap): 36 naiset/28 miehet
Muuta: Creeklahden rannalla sijaitseva Dubai Creekin kenttä on aina erinomaisessa kunnossa.
Kentällä on myös lukuisia vesiesteitä. Komea klubirakennus on pienoiskopio Sydneyn
oopperatalosta. 9 reikäiselle par-3 kentälle ei tarvitse green cardia.
Sijainti
Etäisyys kohteesta: kaupungin keskustan tuntumassa

JUMEIRAH GOLF ESTATES, EARTH JA FIRE
www.jumeirahgolfestates.com
Kenttätiedot
Reikiä: 36
Par: 72
Tasoitusvaatimus (handicap): miehet 28/naiset 36
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Muuta: Molemmat kentät ovat nykyaikaiset standardit täyttäviä championship-tason kenttiä.
Kentät on rakennettu keskelle hiekka-aavikkoa, mutta molemmat ovat maisemoitu näyttäviksi
lukuisilla istutuksilla.
Sijainti
Etäisyys kohteesta: n. 40 km kaupungin ulkopuolella.

JEBEL ALI GOLF RESORT
www.jebelali-international.com
Kenttätiedot
Reikiä: 9
Par: 36
Pituus (klubitee): 2450 metriä
Tasoitusvaatimus (handicap): 45 naiset/28 miehet
Muuta: Arabianlahden rannalla sijaitseva yhdensänreikäinen par 36 kenttä.
Sijainti: Abu Dhabi -moottoritien varrella, Dubain jälkeen.

THE AL BADIA GOLF RESORT
www.albadiagolfresort.com
Kenttätiedot
Reikiä: 18
Par: 72
Tasoitusvaatimus (handicap): miehet 28/naiset 36
Muuta: Dubain uusin kenttä valmistui 2005. Kentällä on lukuisia vesiesteitä. Se kuuluu
ehdottomasti Dubain parhaimpien kenttien joukkoon. Monen Dubain kävijän suosikki.
Jättimäinen klubirakennus tarjoaa hienot puitteet kierroksen jälkeen.
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Sijainti
Etäisyys kohteesta: Kenttä sijaitsee Creekin varrella lähellä kaupungin keskustaa Business Bay
sillan läheisyydessä.

ARABIAN RANCHES
www.arabianranchesgolfdubai.com
Kenttätiedot
Reikiä: 18
Par: 72
Tasoitusvaatimus (handicap): miehet 28/naiset 45
Muuta: Tämä kenttä muistuttaa suuresti Arizonan autiomaakenttiä. Erittäin upea kenttä, joka on
aina hienossa kunnossa. Jos haluat kokeilla miltä todellinen Tour-kenttä tuntuu, pelaa tämä
kenttä takatiiltä. Kentän erikoisuutena on se, että sillä ei ole ainuttakaan bunkkeria, vaan väyliä
reunustavat laajat wasteland-alueet.
Sijainti
Etäisyys kohteesta: noin 45 minuuttia. Taksilla 70–100 AED/suunta.

BUSSIKULJETUS LENTOASEMALTA HOTELLIIN
Matkusta vaivattomasti lentoasemalta hotelliisi Aurinkomatkojen maksullisella bussikuljetuksella.
Hinta
kohteesta riippuen 12–28 €/aikuinen, 6–14 € / lapsi 2–17-v. Alle 2-vuotiaiden sylilasten
lentokenttäkuljetuksesta ei veloiteta. Tarkan hinnan näet tehdessäsi varausta.
Bussikuljetuksemme ovat aina meno-paluu-kuljetuksia, jotka voit ostaa varauksen yhteydessä
verkkokaupasta, Oma lomasta tai asiakaspalvelusta viimeistään lähtöä edeltävänä iltana.
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YKSITYINEN LENTOKENTTÄKULJETUS
Tässä kohteessa voit matkustaa lentoasemalta hotelliisi nopeasti ja mukavasti myös
yksityiskuljetuksella, jonka tarkemmat hintatiedot löydät tehdessäsi varausta. Autoon mahtuu
1 matkalaukku / hlö.
Yksityiset lentokenttäkuljetuksemme ovat aina meno-paluu-kuljetuksia, jotka voit ostaa
varauksen yhteydessä verkkokaupasta, Oma lomasta tai asiakaspalvelusta viimeistään 7 päivää
ennen matkaa.

Arabiemiirikunnat
Seitsemästä emiraatista koostuva Yhdistyneet Arabiemiirikunnat sijaitsee Arabian niemimaan
koillisosassa, Omanin- ja Persianlahden rannalla. Huippumoderni lomamaa upeine
hiekkarantoineen, erinomaisine golfkenttineen, huvittelu- ja ostosmahdollisuuksineen tarjoaa
vierailijoille ainutkertaisia lomaelämyksiä.
Arabiemiirikunnissa lomailet luksushotelleissa, joista löytyy sopiva vaihtoehto niin lasten
kanssa tai aikuisten kesken matkustaessa.
Dubai ja Abu Dhabi tunnetaan valtavista ostoskeskuksistaan, pilvenpiirtäjähotelleistaan ja
mielikuvituksen rajoja hipovista rakennushankkeistaan. Rauhallisemmassa Ras al Khaimahin
kaupungissa voi edelleen aistia perinteisen arabitunnelman. Yhdistelmämatka Ras al
Khaimah–Dubai tuo molempien kaupunkien parhaat puolet tutuiksi. Talven 16–17 uutuutena on
upea yhdistelmä Dubain aavikko–Dubai, jonka aavikko-osuudella asutluksushotellissa
elämykset ympärilläsi. Dubain risteilyllä nautit Royal Caribbean Cruise Linesin
vieraanvaraisuudesta ja upeista pysähtymiskohteista.
JÄNNITE
Arabiemiirikunnissa jännite on 220 V. Pistorasiat kolmireikäisiä, eli erilaiset kuin Suomessa,
joten tarvitset välikappaleen. Useimmat hotellit lainaavat välikappaleen, tai voit ostaa sen
kaupasta.
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MATKAVALUUTTA
Arabiemiirikuntien valuutta on dirhami (AED). Voit ottaa matkavaluutaksi euroja tai uusia,
hyväkuntoisia US-dollareita. Päivän kurssi Forexin sivulta www.forex.fi

MATKUSTUSASIAKIRJAT JA MAAHANTULOMUODOLLISUUDET
Suomen kansalaisilta vaaditaan Arabiemiierikuntiin passi, jonka tulee olla voimassa vähintään 6
kuukautta maasta poistumisen jälkeen. Lapsilla tulee olla oma passi. Väliaikaista passia ei
hyväksytä maahantuloasiakirjaksi, se käy vain maasta pois lähdettäessä tai Dubain
lentoaseman kautta (transit) kotimaahan matkustettaessa.
Lähin Arabiemiirikuntien suurlähetystö on Ruotsissa. Verkkosivut: www.uaeembassy.se/
Tutustu Arabiemiirikuntien tuonti- ja vientirajoituksiin.
Ota käyttämiesi reseptilääkkeiden resepteistä mukaan englanninkielinen käännös. Mikäli
mukanasi on muita vahvoja lääkkeitä, sinulta saatetaan pyytää englanninkielinen
lääkärintodistus, josta ilmenee, että kyseessä olevan lääkkeen käyttäminen on sinulle
välttämätöntä. Lisätietoja ja toimintaohjeita »
Viisumi
Suomen kansalainen ei tarvitse Arabiemiirikuntiin ennakkoon anottavaa viisumia alle 30
vuorokauden matkalle. Maahan saavuttaessa suomalaiselle myönnetään Entry Visit Visa, joka
on maksuton ja voimassa 30 vuorokautta.
Important information for non-Finnish citizens If you are not a Finnish citizen, please note
that you may need a visa for the country you are travelling to. You will need to check your visa
requirements from the nearest embassy of the destination country yourself. Please note that you
may also need a transit visa. Please notice new requirement for the Children's Visa Application
(18 years old and below): If the parents have different family name you'll need a passport copy
of the child (valid 6 months at the time of travel), passport photo and child birth certificate.
If you have a visa when arriving to Dubai Airport, first you need to go through the eye scan
procedure. The officer doing the eye scan will stamp the back side of the visa copy. After that
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you can continue to the passport control, where the officer will ask to see your passport and the
stamp in your visa.

TERVEYS JA TURVALLISUUS
www.thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta saat ajankohtaiset tiedot lomakohteesi
terveystilanteesta ja rokotussuosituksista. Matkailijan terveysoppaaseen pääset tästä.
www.formin.fi
Lomamaasi matkustusturvallisuuteen liittyvät ulkoasiainministeriön julkaisemat
matkustustiedotteet löydät Maat ja alueet -otsikon alta. Sivuilla on myös lomakohdettasi lähinnä
olevan Suomen edustuston yhteystiedot.

OPPAAMME AUTTAA RAKENTAMAAN JUURI SINUN NÄKÖISESI LOMAN
Aurinkomatka-pakettikohteissa sinua palvelee suomenkielinen opastyöhön koulutettu opas.
Oppaat tuntevat lomakohteesi parhaimmat palat, joista voit rakentaa juuri sinun näköisesi loman.
Tavoitteenamme on, että koet hetkiä, jotka jäävät elämään.
Aurinkomatka-pakettimatkoilla kohteen tunteva opas on vastassa sinua lentoasemalla ja
palvelee sinua puhelimitse. Oppaamme auttaa sinua myös mahdollisissa ongelmatilanteissa.
Valituissa lomakohteissamme tapaat oppaamme myös retkillä tai palvelupisteissä.
Huom. Lento+hotelli-paketteihin eivät kuulu opaspalvelut.

OMATOIMISUUS LOMALLA
Hotellien ja paikallisten ravintoloiden henkilökunta osaa harvoin suomea ja varsinkin pienissä
lomakohteissa myös englannin kielen taito voi olla heikko.
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Asiat hoituvat kuitenkin ilman yhteistä kieltäkin. Mikäli hotellihuoneessasi ilmenee puutteita,
kuten rikkinäinen lamppu, vuotava wc, wc-paperi puuttuu tms., ilmoita siitä heti hotellin
henkilökunnalle. Näin tilanne korjaantuu yleensä helpoiten.

TALLETUS JA TURVALLISUUS
Kohteeseen saavuttuasi ja liikkuessasi yleisillä paikoilla pidä huoli tavaroistasi taskuvarkaiden
varalta.
Rahat ja arvoesineet on turvallisinta säilyttää hotellin tallelokerossa. Pidä mukana vain kulloinkin
tarvitsemasi määrä rahaa. Vakuutus ei korvaa käteisen rahan katoamista.

ONNISTUIKO LOMASI?
Haluamme tehdä jokaisesta Aurinkomatkasta onnistuneen lomamatkan. Mielipiteesi ja
kokemuksesi ovat meille erittäin tärkeitä.
Saat Aurinkomatkalta palattuasi sähköpostitse linkin sähköiseen asiakaspalautekyselyymme.
Sähköposti lähetetään matkavarauksessasi olleeseen sähköpostiosoitteeseen. Toivomme sinun
vastaavan kyselyyn.
Välitämme kiitoksesi edelleen kannustukseksi ja moitteiden perusteella tartumme epäkohtiin.
Ehdotuksesi voi olla arvokas vinkki tavasta palvella entistä paremmin jollain uudella tavalla.
Myös lomakohteen hotellit saavat säännöllisesti tietää omat palautteensa.
Kaikkien lomakkeen palauttaneiden kesken arvomme joka kuukausi kaksi 200 euron arvoista
Aurinkomatkojen matkalahjakorttia. Ehkäpä juuri sinä olet onnellinen voittaja!
Kiitos palautteestasi!
Huomioithan, ettemme vastaa asiakaspalautekyselyyn. Mikäli haluat lomalta palattuasi esittää
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meille huomautuksen tai reklamaation, katso lisätietoja.

Löytötavarat
Mikäli sinulta on jäänyt tavaroita lomakohteeseen, ota yhteys Suomen Löytötavarapalveluun.
Suomen Löytötavarapalvelu hoitaa kaikki Aurinkomatkojen asiakkaiden löytötavaroihin liittyvät
asiat. Yhtiö varmistaa kohteesta tavaroiden löytymisen ja hoitaa tavaroiden palautuksen
korvausta vastaan.
Suomen Löytötavarapalveluun »
ATERIAT HOTELLISSA
Hotellimajoitukseen sisältyy matkavahvistuksessa mainitut ateriat.
AAMUKAHVI sisältää kahvin tai teen, leivän, voin ja/tai marmeladin.
AAMIAINEN sisältää kahvin tai teen, leivän, voin ja/tai marmeladin lisäksi suolaisia lisukkeita
esim. juustoa, leikkeleitä ja/tai kananmunan.
BUFFETAAMIAINEN sisältää kahvin tai teen lisäksi runsaan paikallisen aamiaisen
noutopöydästä.
Kosher-buffetaamiainen noudattaa koshersääntöjä. Kosher-aamiainen ei sisällä esimerkiksi
lihatuotteita.
PUOLIHOITOON kuuluu aamiaisen lisäksi 1 päivittäinen ateria, useimmiten illallinen. Joissakin
hotelleissa voi valita joko lounaan tai illallisen.
TÄYSIHOITO sisältää aamiaisen, lounaan ja illallisen.
ALL INCLUSIVE -hotellissa matkan hintaan sisältyvät tai voit ostaa lisämaksusta all inclusive
-paketin, johon sisältyvät kaikki päivittäiset ateriat paikallisine juo-mineen hotellin määrittelemissä
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ravintoloissa ja hotellin määritteleminä aukioloaikoina. Ateriat nautitaan yleensä hotellin
pääravintolassa.
Ruokajuomat eivät sisälly aterioiden hintaan, eikä käyttämättömästä puoli- tai täysihoidosta
hyvitetä. Puoli- tai täysihoidon ateriat nautitaan hotellin omassa ravin-tolassa, ellei hotellitekstissä
toisin mainita.
Alle 2-vuotiaan ateriat saat edullisimmin tilaamalla ne vasta hotelliin saapuessasi.
Joissakin hotelleissa lapset saavat alennuksen lisämaksullisista aterioista. Hotellikohtaisesta
käytännöstä kerrotaan hotellin esittelyssä.

ERIKOISRUOKAVALIO
Osassa hotelleja on mahdollista saada erikoisaterioita (esim. gluteeniton, laktoositon), mutta
emme voi taata niiden saatavuutta hotelleissa tai lomakohteissa yleisesti.

PUKEUTUMINEN HOTELLIEN RAVINTOLOISSA
Huomioithan, että etenkin neljän ja viiden tähden hotellien ravintoloissa toivotaan siistiä
pukeutumista. Esimerkiksi miehiltä saatetaan edellyttää pitkiä housuja.

AAMIAINEN KOTIINLÄHTÖAAMUNA
Mikäli matkasi hintaan sisältyy aamiainen ja lähtö hotellista lentoasemalle on kotiinlähtöpäivänä
ennen aamiaistarjoilua, voit edellisenä päivänä tiedustella vastaanotosta mahdollisuutta
aamiaispakettiin (breakfast box). Jotkut hotellit toimittavat aamiaispaketit aikaisille
kotiinlähtijöille.
HOTELLIN YMPÄRISTÖ
Lomakohteet kehittyvät jatkuvasti, joten hotellin läheisyydessä voi olla rakennustyömaa. Yleensä
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rakennustöitä tehdään vain päiväsaikaan.
Lomakohteissa iltaelämä on yleensä vilkasta ja äänekästä. Hotellissasi tai lähiympäristön
baareissa saatetaan soittaa musiikkia puolenyön jälkeenkin. Myös paikallisen elämän ja eläinten
äänet saattavat kantautua huoneisiin.
Hyönteiset voivat kiusata lomakohteessa kuten Suomessakin. Varaudu myös siihen, että jopa
loistoluokan hotellien ylimpiin kerroksiin saattaa kiive-tä erilaisia, sinänsä harmittomia
kovakuoriaisia yms.
MUISTA MATKAVAKUUTUS!
Lomalla voi joskus sattua ikäviä yllätyksiä, joiden varalle on syytä hankkia riittävä vakuutussuoja.
Osta matkavakuutus kätevästi matkaa varatessasi verkosta tai myyntipalvelustamme.
Kansainvälinen AIG on tunnettu vakuutusyhtiö maailmalla. AIG Moniturva -matkavakuutus
korvaa hoitokulujen lisäksi myös mm. matkatavarat.
Tutustu AIG Moniturva -matkavakuutukseen.

HUONEIDEN JAKO JA LUOVUTUS
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Aurinkomatkojen lisäksi useimmissa hotelleissa on myös muiden matkanjärjestäjien asiakkaita.
Hotellit pyrkivät jakamaan eritasoiset huoneet tasapuolisesti eri matkanjärjestäjien asiakkaille.
Kansainvälisen käytännön mukainen huoneiden jakoaika on yleensä klo 14. Mikäli tulo
kohteeseen on ennen sitä, voi hotellihuonetta joutua odottamaan siivouksen vuoksi. Mikäli et
kirjoittaudu hotelliin tai ilmoittaudu oppaallemme tulopäivänä, huonetta ei voida taata.
Hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä hotellista riippuen aamupäivän kuluessa yleensä
viimeistään klo 12 myös silloin, kun lähtö tapahtuu klo 24:n jälkeen. Näin hotellin henkilökunnalle
jää aikaa siivota huoneet seuraaville vieraille. Joissakin hotelleissa huoneen luovutusta voi
siirtää myöhemmäksi lisämaksusta, mikäli hotellin varaustilanne sen sallii.
HUONEIDEN VARUSTUS

ILMASTOINTI JA LÄMMITYS
Hotellien ilmastointi ei ole välttämättä käytössä jatkuvasti. Ilmastointi saattaa toimia rajoitetusti,
esim. muutaman tunnin päivässä. Joissakin hotelleissa ei ole keskusilmastointia, vaan
huoneessa on oma, joskus äänekäs ilmastointilaite.
Etelän lomakohteiden lämmityskausi kestää yleensä marraskuusta maaliskuuhun.
Lomakohteissa saattaa olla myös säännöstelyä sähkön ja veden, etenkin lämpimän veden
jakelussa.

INTERNETYHTEYDET
Hotellihuoneissa, joissa on langaton verkko, voi verkon toimivuudessa olla ajoittain suuriakin
eroja. Aurinkomatkat ei vastaa hotellitiedoissa mainittujen verkkoyhteyksien toimivuudesta.

KEITTIÖVARUSTUS
Lomahuoneistoissa ja bungaloweissa keittiövarustukseen ei kuulu astianpesutarvikkeita eikä
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keittiöliinoja.

MINIBAARI
Mikäli hotellihuoneessa on minibaari, huomioi, että se on tarkoitettu vain hotellin omia,
maksullisia juomia varten. Siellä ei saa säilyttää muualta hankittuja juomia ja ruokia.

TALLELOKERO
Hotellin tallelokeron käytöstä saatetaan periä maksu. Hinta vaihtelee hotelleittain.

TELEVISIO
Joissain hotelleissa television käytöstä peritään maksu. Myös panttimaksut kaukosäätimistä ovat
mahdollisia.

ÄÄNIERISTYS
Lomakohteissa huoneiden äänieristys saattaa olla heikko. Myös ikkunat ovat yleensä
yksinkertaiset, joten esimerkiksi liikenteen melu kantautuu huoneisiin.

KOSTEUS HUONEISSA
Lomakohteiden hotelleissa huoneet saattavat olla kosteita ja viileitä etenkin sateisina aikoina.
HOTELLIEN LISÄPALVELUISTA HUOMIOITAVAA
Hotellitiedoissa mainitut lisäpalvelut, mm. sauna, kuntosali ja spa, ovat maksullisia, mikäli
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tekstissä ei ole erikseen mainittu niiden olevan maksuttomia.
TAKUUMAKSU HOTELLIIN TULTAESSA
Useissa hotelleissa hotellivieraita pyydetään allekirjoittamaan hotelliin saapuessaan avoin
luottokorttitosite tai maksamaan takuusumma hotellissa mahdollisesti käytettäviä palveluja
varten. Takuusumma voi olla useita satoja euroja, joten luottokortti on kätevin vaihtoehto
takuumaksun suorittamiseen.
SIIVOUS
Yleensä huoneesi tai huoneistosi palveluun kuuluu siivous. Joitakin lomahuoneistoja ei siivota
viikon aikana. Hotellihuonettakaan ei välttämättä siivota päivittäin, ja hyvin usein siivous
on pintapuolista. Liinavaatteet vaihdetaan päivittäin vain tasok-kaim-missa hotelleissa.
Huoneistoissa astiat tulee yleensä pestä itse ja niiden varustukseen ei kuulu
astianpesutarvikkeita eikä keittiöliinoja.

Uima-altaiden lämmitys
Hotellitekstissä on mainittu, mikäli uima-altaan vesi on lämmitetty. Altaita lämmitetään yleensä
marras–maaliskuussa. Huomio, että silloinkin veden lämpötila voi olla vain n. 20 °C.
HYVÄÄ MATKAA!
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