
 

 

 

 

TERE TULEMAST EKSOOTILISSE DUBAISSE 
 
Meie reisiesindaja Dubais on: 
KAIE NURMESTE +9715 2118 3525 
 
Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 

Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 

 
Lend: Aurinko reisid Dubaisse toimuvad marsruudil Tallinn-Helsingi-Dubai-Helsingi-
Tallinn.  Lennujaamas palume olla 2 tundi enne lennuki väljumist. Alates 11.05.2015 saavad Eesti 
kodanikud viibida riigis 90 päeva 180 päeva jooksul. Reisidokumendiks sobib vaid pass, mis 
peab kehtima 6 kuud peale kavandatava reisi lõppemist. ID- kaardiga Araabia 
Ühendemiraatidesse reisida ei saa!  
NB! Passis olev Iisraeli viisa või sisse- ja väljasõidutemplid võivad saada takistuseks Araabia 

Ühendemiraatidesse pääsemisel. Sellisel puhul soovitame vormistada uue passi.  
Lennugraafiku leiate Aurinko koduleheküljelt https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad. 
Lennuajad võivad muutuda. Kontrollige lennuaega 24 h enne ärasõitu oma reisibüroost või 
kohapeal meie reisiesindajalt. 
 
Pagas: Lubatud pagas on 23 kg + 8 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda sihtkohta järele toimetada. 

Palun kontrollige, et teie pagas oleks normi piires. Spordipagas: Golfi-, surfi,-sukeldumisvarustuse 
ja jalgratta jm. erivarustuse transport tuleb ette tellida ja tasuda Eestis. NB! Juhul, kui pagas peaks 
mingil põhjusel sihtkohta hilinema, juba tasutud lisakilode maksumust ei tagastata. Palun lisage 
ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber kontaktidega 
vms.). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti (või 
on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva info abil omanikuga kiiresti 

kontakti. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid jms tuleb pakkida 
äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 
hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 
reisiterminalis asuvas R-kioskist. 
 
Teenindus lennul: Finnairi lennukipersonal räägib soome ja inglise keelt. Lennukis on lubatud 
tarbida vaid lennuki pardalt ostetud jooke. Lennukimeeskonnal on õigus silmnähtavas alkoholi- või 

narkojoobes reisijaid pardale mitte lubada.  
 

Saabumine: Esindaja ootab lennujaamas pärast pagasi kättesaamist ning juhatab teid transfeer-
bussidesse. Transfeeri pikkus  on olenevalt hotelli asukohast 20-50 min. 
NB! Kui te mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata, teatage sellest palun 
kindlasti esindajale!  

 
Infotunnid: Saabumisjärgselt viib esindaja kindlaksmääratud kellaajal hotellides läbi infotunnid, 
kus saate teavet nii saare kui ka toimuvate ekskursioonide kohta. Infotunni kellaaja teatab 
esindaja teile transfeeril.  
 
 
Ärasõit: Ärasõidupäeval viib buss teid lennujaama. Hotellist ärasõidu täpse kellaaja märgib 

esindaja sihtkohas jagatavale infolehele. Vastavalt rahvusvahelistele reeglitele toimub hotellides 
check-in alates kella 14:00-st ja check-out kell alates 10:00. 
 
 

Turismimaks: Alates 31.3.2014 kehtib Dubai hotellides turismimaks (Tourism Dirham Fee), mis 
on sõltuvalt hotellikategooriast 10-20 dirhemit/tuba/öö (10 dirhemit = u 2,30 eurot). Turismimaks 
ei sisaldu reisipaketi hinnas ja see tuleb tasuda hotellist lahkudes. 

https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad


 

 

 
 
 
 

Hea teada 
 
Elanike arv:  Dubais on u 2 miljonit elanikku 
Keel:   Araabia keel, saab hakkama ka inglise keelega. 
Religioon:  Islam, mis on nii religioon kui ka eluviis, peegeldub kohalike igapäevaelus ja 
traditsioonides. Mittemoslemitelt oodatakse austust kohalike kommete suhtes, eriti mis puudutab 
suhtumist alkoholi, samuti pildistamist ning rõivastumist. 

 
Vahemaad Dubaist: 
Sharjah     17 km 
Ras al Khaimah    85 km 
Fujairah   150 km 
Abu Dhabi             160 km 

 
Aktiivne puhkus: Dubais on suurepärased võimalused aktiivseks puhkuseks. Siin on ratsabaase, 
keeglisaale, liuvälju ning tehislumega talispordikeskusi. Käiakse süvamere kalapüügiretkedel, 
sukeldumas ja snorkeldamas. Džiibisafari käigus saab romantilistel liivadüünidel päikeseloojangut 
nautida ning beduiinilaagrites kangastuvad tuhande ja ühe öö muinasjutud. Dubais on 
esmaklassilised, lausa maailma paremikku kuuluvad golfiväljakud, mis on heas korras ning 
tasemelt rasked, aga huvitavad. Varustus on soovitatav ette broneerida. Ski Dubai on maailma 

suurim siseruumides asuv lumepark. 3000m2 suuruses pargis saab lisaks mäesuusatamisele ja 
lumelauasõidule ka kelgutamist proovida või pingviinidega tutvust teha www.skidxb.com. Dubais 

on mitmeid liuvälju, tuntuim neist asub Dubai Mall ostukeskuses. Dubai Ice Rink liuväljal 
korraldatakse õhtuti jäädiskosid. Deiras asuvas Hyatt Regency hotellis on Galleria Ice Rink nimeline 
liuväli www.dubaiicerink.com. Al Boom Diving sukelduskeskus korraldab PADI-kursuseid ning 
kogenenumatele sukeldujatele retki nii Dubai ümbruses kui Omaani rannikul. Dubai Mall 
ostukeskuses paiknevates Dubai Aquarium and Underwater Zoo akvaariumites saab koos haidega 

sukelduda www.alboomdiving.com.  
 
Alkohol: Alkoholi müüakse nii Dubai, Abu Dhabi kui Ajmani emiraatides ainult hotellide (v.a. 
apartementhotellide) restoranides ja baarides ning ööklubides. Kauplustes alkoholi ei müüda. 
Alkoholi hind on kõrge. Sharjah on alkoholivaba emiraat - alkoholi ei ole ka hotellides. Avalikes 
kohtades nagu tänavatel, parkides, rannas, on alkoholi tarbimine keelatud. Samuti ei maksa 

purjuspäi linnas ringi jalutada, sest see on karistatav ja avalike reeglite täitmist jälgib kohalik 
kombluspolitsei väga teraselt. 
 

Apteegid ja arstiabi: Dubai hästivarustatud apteegid on avatud laupäevast neljapäevani 9:00 – 
13:00 ja 16:00 – 22:00. Reedeti on apteegid avatud 16:00 – 22:00. Osa Bur Dubai apteeke töötab 
iga päev 9:00–24:00. Mitmed Dubai apteegid on aga avatud ka lausa 24 h ööpäevas.  
Mediclinic City Hospital haiglas võtab arst vastu 24 h ööpäevas. Haigla asub Dubai Health Care City 

metroojaama juures, Wafi kaubanduskeskuse lähedal, tel +971 04 435 9999. Arsti juurde tuleb 
kaasa võtta isikut tõendav dokument. Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse naastes 
arstiabile, ravimitele ning arsti juurde sõitmiseks kasutatud transpordile kulutatud raha tšekkide 
alusel tagasi.  
 
Elekter: Elektripinge on 220 V. Pistikupesad on kolmeharulised, seega on vaja adaptrit. Adaptrit 
saab laenutada enamike hotellide retseptsioonidest või osta supermarketitest, hind u 10 - 20 

dirhemit. 
 
Hädaabinumbrid: Kiirabi- 998; tuletõrje- 997; politsei- 999. Riigis ei ole Eesti saatkonda ega 
aukonsulaati, konsulaarabi saamiseks palume pöörduda lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi 

esindusse. Hädaolukorras saate alati konsulteerida välisministeeriumi valveametnikuga telefonil 
+372 5301 9999 (24h). 

 

http://www.skidxb.com/
http://www.dubaiicerink.com/
http://www.alboomdiving.com/


 

 

Joogivesi: Dubai kraanivesi on joogikõlbulik, aga kuivõrd tegu on magestatud mereveega, siis 
võivad vee maitseomadused soovida jätta. Pudelivett saab osta nii supermarketitest kui ka 
hotellirestoranidest. 1,5 liitrine veepudel maksab sõltuvalt ostukohast u 1,5 – 3 dirhemit. 
 

Jootraha: Restoranides võib tänuks hea toidu ja teeninduse eest jätta u 5-10 % arve 
lõppsummast. Hotellidel on lubatud restoraniarvele lisada kuni 15% teenustasu. Kui arvel kajastub 
teenustasu, siis ei ole jootraha lisaks vaja jätta. Ka taksos on viisakas, aga mitte kohustuslik arve 
summat pisut ümardada. Ekskursioonibussi juhile võiks päeva lõpus anda u 5 dirhemit/in kohta. 
Puhkuse lõppedes võiks ka hotelli toateenijale nädala eest 50 dirhemit jätta. 
 
Köök: Araabia Ühendemiraatides on esindatud kogu maailma kokakunst. Siin on Itaalia, Prantsuse, 

India, Hiina, Mehhiko jm köögiga heatasemelisi restorane. Eelkõige võiks siiski kohalikke hõrgutisi 
proovida. Kohalik Araabia köök on tugevate Liibanoni mõjutustega. Toidu juurde pakutakse alati 
pitaleiba, mida sageli kasutatakse ka kahvli-lusikana. Alati on laual ka riis. Eelroogadega koos 
tuuakse lauale hummus (kikerhernestest ja seesamiseemnetest pasta) ja pipamündiga 
maitsestatud salat tabouleh, kus on tomatit, sibulat, peterselli ja kuskusi. Pearoaks pakutakse 
sageli erineval moel valmistatud lammast. Ghuzi on vardas küpsetatud lammas, mida pakutakse 

koos riisi-pähklihautisega.  Makbous on vürtsikas lambalihahautis riisiga. Seda hautist võib 
valmistada ka kana- või loomalihast. Hareis on peamiselt nisust ja lambalihast valmistatud hautis 
või puder, mida pakutakse enamasti pidulike sündmuste nt pulmade puhul ning süüakse ramadaani 
ajal. Väga maitsvad on ka taimetoidud, nt riisiga täidetud viinamarjalehtedest rullid ehk warak 
enab või täidetud suvikõrvitsad ehk koussa mahshi. Magustoitudest võiks proovida näiteks 
mehalabiya't (roosiveega maitsestatud piima-riisi puding pähklite ja mandlitega). Kiireks 
näljakustutuseks sobib shawarma - lamba- või kanaliha ja salatiga täidetud pitaleib. 

 
Lastele: Dubai Aquarium & Discovery Centre on Dubai Mall ostukeskuses asuv 

akvaariumikeskus, mille tunnelites saab imetleda kalu, pingviine, saarmaid jpt loomi. Dolphin Bay 
on Jumeirah Palmisaarel paiknev Atlantis the Palm hotellile kuuluv delfinaarium. 90-minutilise 
etenduse juurde kuulub ka delfiinidega ujumine. Dolphin Bay külastus tuleks eelnevalt broneerida. 
Aquaventure  on Jumeirah Palmisaarel asuv Lähis-Ida suurim veepark, mille tõmbenumbriks on 
läbi haibasseini kulgev kiire liumägi. Enamik pargi atraktsioone ei ole mõeldud väikelastele. Hind 

260 dirhemit, laps alla 120 cm 215 dirhemit. Lost Chambers on  Jumeirah Palmisaarel asuv, 
Atlantis the Palm hotellile kuuluv veealune näitus, mis  on pühendatud kadunud Atlantise linnale. 
21 hiigelsuures akvaariumis võib näha üle 36000 mereelaniku. Jälgida saab ka raide toitmist. 
Creekside Park asub Al Maktoumi ja Al Garhoundi sildade vahel. Pargis on laste mänguväljak ja 
minigolf. Pargi delfinaariumis etenduvad u 45 minutilised hülge- ja delfiinisõud. Sega Republic on 
lõbustuspark Dubai Mall ostukeskuses, kus on 14 põnevat atraktsiooni ning üle 170 mängu. 

 
Mošee: Mošeed on moslemite pühakojad, kust 5 korda päevas kostub kutse palvele. Üldiselt 
mittemoslemeid mošeesse ei laste, välja arvatud Jumeirah rannatänava mošeed. Väljastpoolt on 

mošeed lubatud pildistada, kuid plavetavate inimeste pildistamine on keelatud.    
 
Nädalavahetus: Islami kombe kohaselt on nädalalõpp neljapäeva pärastlõunast reedeni. Reede on 
meie mõistes pühapäev. Osades asutustes alustatakse nädalavahetuse pidamist juba neljapäeva 

pärastlõunal. Postkontorid, pangad ja riigiasutused on reedel ja laupäeval suletud. Osa 
rahavahetuspunkte avatakse alles reede pealelõunal või siis peetakse reedel pikem lõunapaus.  
Turud ja mõned väiksemad ostukeskused avatakse reedel alles kella 16:00 paiku.  
 
Pildistamine: Keelatud on pildistada palvetavaid moslemeid, politseinikke, valitsus- ja 
sõjaväehooneid ning valitsejate paleesid. Ka moslemeid pildistades tuleb nendelt selleks eelnevalt 
luba küsida.  

 
Raha, pangakaardid, pangad, valuutavahetus: Emiraatide rahaühik on dirhem (AED), mis on 
seotud dollariga. 1 USD on u 3,67 AED, 1 EUR u 4, 03 AED. Dirhem koosneb 100st filsist (mündid), 
paberrahad on 5, 10, 20, 50, 100, 500 ja 1000 AED. Maksevahendina on enamasti kasutusel Visa 

Electron ja kõik peamised rahvusvahelised krediitkaardid. Mõni kauplus võib krediitkaardimakse 
korral hinnale paar protsenti juurde lisada, küsige seda enne krediitkaardimakset tehes. Pangad on 

enamasti avatud laupäevast kolmapäevani 8:00 – 15:00 ja neljapäeviti 8:00 – 12:00. Reedeti on 
pangad suletud. Osa panku on nn äripangad, mis valuutavahetusega ei tegele. Kõige parem on 



 

 

raha vahetada siiski valuutavahetuspunktis (Exchange office), mis asuvad kõikides ostukeskustes 
ning ka tänaval. Valuutavahetused on üldiselt avatud 10:00–22:00, reedeti  9:00–12:00 ja 16:30–
21:00 või siis ainult pärastlõunasel ajal. Hotellide valuutavahetustes on kurss kehvem.  
 

Rannad: Dubais on kümnete kilomeetrite kaupa kaunist rannaliiva ning mitu heas korras erinevate 
teenustega tasulist rannaparki. Keskusest u 12 km Sharjahi suunas, Deiras, asub tasuline peene 
valge liivaga Mamzar Park, kus on 5 liivast rannasoppi. Randades renditakse lamamistoole ja 
varjusid. Pikk ja populaarne Jumereirah Beach Residence (JBR) on avalik tasuta rand Dubai 
Marinas. Umm Suqeim beach on tagasihoidlik ilusa liivaga rannariba, kust avaneb kaunis vaade 
Burj Al Arab hotellile. Rannateenuseid ei ole, tasuta rand on avatud 24 h ööpäevas. Hotelli Atlantis 
The Palm Aquaventure veepark on Lähis-Ida suurim.  

Tasuta randades teenused puuduvad, samuti tuleb arvestada kohalike uudihimulike pilkudega. 
Rannad ning rannapargid on nädalavahetuseti rahvarohkemad. Randadesse saab sõita taksoga, 
mitmetest hotellidest on randa ka tasuta transfeer. Päike on küllalt aktiivne, seega kasutada tuleb 
päikesekaitsekreemi. Dubai rannikuvetes võib aeg-ajalt kõrvetavaid meduuse kohata, mitmetes 
randades on väljas ka hoiatavad sildid. Palmisaarel, hotelli Atlantis the Palm hotelli juures 
paiknevast Nasimi Beachi rannast avaneb kaunis vaade Dubai rannikule. Rand on külastajaile 

tasuta, kuid iga külastaja peab rannabaarist vähemalt 150 dirhemit eest jooke või sööke tellima. 
Rannas toimub kontserte jm üritusi. Nasimi Beachile saab kõige mugavamalt sõita taksoga, aga ka 
rongiga. Edasi-tagasi rongipilet maksab 25 dirhemit. Barasti Beach Club on noorusliku ja vaba 
atmosfääriga populaarne rannabaar Dubai Marinas, Le Méridien Mina Seyahi hotelli juures. Menüüs 
on nii suupisteid kui ka pearoogi. Naistele sissepääs tasuta, meestele nädalavahetusel lisatasu 
eest.  
 

Riietus: Emiraadid on konservatiivne islamimaa, mistõttu ei ole naistel soovitav kanda liiga 
paljastavaid rõivaid (avarad dekolteed, napid lühikesed püksid jne). Õlad ja põlved võiksid kaetud 

olla. Dubai on suurlinn ning rannariietes, lühikestes pükstes jne ei ole sobilik kesklinnas käia. 
Randades, ka hotellirandades ja kinnistes rannaparkides, ei ole lubatud topless päevitamine. 
 
Seadusandlus: Riigiusk on islam ning osa seadustest põhineb pühakirjal Koraanil. Karistused on 
seaduserikkumiste korral väga karmid ning tihti ei ole reisikorraldajal ega isegi saatkonnal võimalik 

õigusemõistmisesse sekkuda. Liikluse ja alkoholiga seotud seaduserikkumistega kaasneb kindlasti 
karistus. Narkootikumide omamise või kasutamisese eest on ette nähtud vanglakaristus.  
 
Sisseostud: Deiras asub kullaturg e souk, kus on sadu kullapoode. Müüakse peamiselt 18 ja 24 
karaadist kulda. Kulla ja ka kuldehete hind võib iga päev vastavalt maailmaturu hindadele 
muutuda. Soodsa hinnaga elektroonikat müüakse nii kaubanduskeskustes kui soukides, kuid 

enne ostu sooritamist kontrollige, kas seade töötab ka Eestis. Dubai on üks parimaid paiku 
kvaliteetse Iraani, Afganistaani, Pärsia või Türgi päritolu käsitöövaiba soetamiseks. Ostu 
sooritades saate kaupmehelt ka ametliku dokumendi vaiba ehtsuse kohta. Kvaliteetseid rõivaid ja 

jalanõusid müüakse peamiselt suurtes kaubanduskeskustes ja outlettides, kus bränditooted 
võivad olla palju odavamad kui Euroopas. Dubais on kümneid kaubanduskeskusi. Allpool vaid väike 
osa nendest:  
Bur Juman - Bur Dubais asuvas kaubanduskeskuses on üle 350 kaupluse ning kinosaal. 

Dubai Outlet Mall - kaubanduskeskus asub u 30 km kaugusel Dubaist. Keskuses on u 240 outleti.  
Mall of Emirates - üks Dubai suurimaid ostuksekusi Sheikh Zayed'i kiirtee ääres, u 20 km 
Dubaist. Kaubanduskeskuses on üle 400 kaupluse ning maailma suurim siseruumides asuv 
suusakeskus Ski Dubai. The Dubai Mall – siin on  hiiglaslik kulla-souk, 1200 kauplust, muuhulgas 
Debenhams, Bloomingdales, Laffayette kaubamajad, liuväli, akvaarium, veealune loomaaed, Sega 
Republic mängumaailm ja kino.  
Wafi - üks Dubai luksuslikumaid kaubanduskeskusi, mis asub Bur Dubais. Esimesel korrusel 

asuvas soukis on Süüria, Maroko, Türgi ja Egiptuse osakonnad. Keskuses on 350 kauplust. 
Suured ostukeskused on enamasti avatud  P-K 10:00–22:00 ja N-L 10:00–24:00. Väiksemad 
ostukeskused avatakse alles R pärastlõunal. Turu- ja tänavakauplused on avatud L-N  9:00 – 
13:00 ja 16:00 – 22:00. Reede hommikupoolikul on paljud väikesed kauplused ja turud suletud, 

avatakse hiljemalt 16:00.  
 

Transport: Bussiühendus on päris hea. Nt buss nr 8 sõidab mööda Jumeirah rannateed Dubai 
Marinasse 2-3 korda tunnis. Sellega saab linna avalikule rannale, Jumeirach Beach Parki ja Wild 



 

 

Wadi veeparki. Pilet 2 dirhemit. Bussid Abu Dhabisse väljuvad umbes iga 40 min tagant. Pilet u 15 
dirhemit. 
Taksot saab tellida hotellist või peatada tänaval. Parem on taksot püüda tänavalt, sest hotelli ees 
ootavad taksojuhid tahavad sõidu eest enamasti rohkem raha saada. Taksodes on taksomeetrid ja 

vajadusel saab ka kviitungi. Hind on soovitav kokku leppida enne teele asumist. Sõidualustustasu 
on päeval 3 dirhemit ja öösel 3,50 dirhemit. Miinimumtasu on 10 dirhemit. Dubai sisesed sõidud 
maksavad üldiselt 10-20 dirhemit. Creeki ületamine on natuke kallim. Dubai keskuse hotellidest 
randa sõit maksab umbes 40-60 dirhemit. Abra ehk veetakso on odavaim ja kiireim viis Creeki 
ületamiseks. Reis maksab vaid 1 dirhem ja kestab paar minutit. Abra on traditsiooniline puupaat, 
mis tänapäeval liigub diiselmootoriga. Abrasid on Bur-Dubai poolel 2 ja Deira-Dubai poolel 2. Kaid 
asuvad soukide (kohalik turg) läheduses. On võimalik üürida ka terve abra ja teha paaritunnine 

ringsõit mööda Creeki. Hind u 100 dirhemit/tund. 
Dubai metroo avati ajavahemikus 2009.-2011.a. Piletihinnad jäävad sõltuvalt sõidutsoonidest 2-6 
dirhemi vahele ( u 0,50-2 €). Pileteid saab osta nii piletiautomaatidest kui müügipunktidest, mis 
asuvad lennujaamas, bussi- ja metroojaamades. Detailsema info leiate Dubai metroo kodulehelt: 
http://www.rta.ae/dubai_metro/english/home.html 
 

Turvalisus: Dubai on üldiselt turvaline, kuid väärisesemeid, reisidokumente ja suurel hulgal 
sularaha ei tasu siiski tänaval liikudes kaasas kanda, vaid hoida hotelli seifis.   
 
Vaatamisväärsused: Dubai linna sümboliks võib pidada tehissaarele rajatud Burj al Arabi 7* 
hotelli. Ekskursioone sinna enam ei korraldata, kuid hotelli restoranid on avatud kõigile. Soovitav 
on laud aegsasti kinni panna. Hotelli külastades peab silmas pidama, et nõutav on korralik riietus. 
Nt ka lühikestes pükstes ei pruugi te sisse saada. Burj Khalifa on maailma kõrgeima hoone (828 

m), mille 124. korrusel asub At the Top vaateplatvorm. Reis kõrgustesse algab Dubai Mall LG 
korruselt, kus on piletimüügipunkt. Piletijärjekord võib olla pikk (5 min-3 tundi). Lihtsam on pilet 

kodulehelt www.burjkhalifa.ae osta, eelmüügist soetatud pilet on ka tunduvalt odavam kui 
kohapeal. Pileteid saab osta kuni 30 päeva ette. Ostufestivali ajal jaanuaris-veebruaris võivad 
piletid olla mitu päeva ette välja müüdud. Bur Dubais asuvas Dubai muuseumis on väljapanek 
Dubai ajaloost ning arengust viimastel aastakümnetel. Dubai kunagise valitseja Šeik Saeedi maja 
(1960-1990) asub Dubai abaja ääres. Näha saab fotosid šeigi perest ja linna arengust alates 

eelmise sajandi keskpaigast, vanu münte ning marke. 
Dubai Heritage and Diving Village on Šeik Saeedi  maja kõrval asuv traditsiooniline 
pärlipüüdjate küla stiilis vabaajakeskus, kus on ka mitmeid restorane. Miracle Garden on kaunis 
aed, kus on sadu kirevaid ja fantaasiaküllaseid lillekompositsioone, muuhulgas võib näha lilledest 
ehitatud Burj Khalifa torni maketti. 
 

 
 
Ekskursioonid 

 
 
Aurinko pakub valiku ekskursioone, mis vajaliku osalejate arvu korral toimuvad eestikeelsena. Kui 
eestikeelset ekskursiooni ei toimu, on võimalus minna võõrkeelsetele ekskursioonidele. 4–14. a 

lapsed saavad üldjuhul 50% hinnasoodustust. Ekskursioone saab osta kohapeal infotunnis 
sularahas. Miinimum osalejate arv Sharjah hotellidest on 4 in.  
NB! Ekskursioonide hinnainfo ning toimumispäevad võivad muutuda! Lisainfo esindajalt 
kohapeal.  
 
Dubai linnaekskursioon, (terve päev), kolmapäev 
Päeva jooksul näeme nii Dubai traditsioonilise kui modernse linnaosa tähtsamaid vaatamisväärsusi. 

Kõigepealt tutvume linna vanima rajooni Bastiakiga, ületame traditsioonilise veetakso abraga 
Greeki fjordi ja külastame maitseainete turgu, kus lisaks idamaistele vürtsidele müüakse näiteks ka 
niisugust eksootilist maiustust nagu ka kaamelipiimast šokolaad. Tutvume ühe maailma 
koloriitseima kullaturuga, kus saab muuhulgas pildistada Guinessi rekordite raamatusse kantud 

kuldsõrmust. Jumeira piirkonnas teeme pikema peatuse Madina keskuses, kus saab kuulsat 
purjehotelli pildistada, sisseoste teha, lõunatada ning tehisjõele paarikümneminutilisele paadireisile 

minna. Pealelõunal sõidame kuulsale Palmisaarele ning peatume Atlantis the Palm hotelli juures,  
 

http://www.rta.ae/dubai_metro/english/home.html
http://www.burjkhalifa.ae/


 

 

kus asuvad ka piirkonna suurim veepark, akvaarium ning arvukalt restorane. Sõidame ultramoodsa 
monorelss rongiga, millelt avaneb parim vaade üle kogu palmisaare. Peatuse teeme Dubai Mall 
kaubanduskeskuse juures ning näeme maailma kõrgeimat ehitist - 828 m kõrgust Burj Khalifat. 
Külastame Dubai Marinat, kus teeme paadisõidu ja saab imetleda Dubai Marina uhket panoraami 

ka merelt. Päeva lõpetame kaunist purskaevusõud nautides. Soovijad võivad sisseoste tegema 
jääda ning hiljem iseseisvalt oma hotelli naasta. 
Hind: 370 dirhemit, laps vanuses 4-14. a 185 dirhemit 
           
 
 
 

 
Rahvusvahelised ekskursioonid 
 
 
Päikeseloojangu kõrbesafari ja beduiini õhtusöök 
Pöörane džiibisõit mööda kõrgeid lummavaid kuldkollaseid liivadüüne. Vaatame maalilises kõrbes 

päikeseloojangut ja õhtustame beduiinilaagri kõrbevaikuses. Õhtut kroonib idamaine 
tantsuetendus. Soovijatel on võimalik vesipiipu proovida ning end hennatätoveeringuga kaunistada. 
Hind: 300 dirhemit, laps vanuses 4-14. a  210 dirhemit  
 
Abu Dhabi (terve päeva), teisipäev, laupäev 
Veetke päev pealinnas. Päeva jooksul külastatakse näiteks maailmas suuruselt kolmandat mošeed. 
Samuti käiakse Abu Dhabi traditsioonilist külalelu vaatamas.   

Hind: 335 dirhemit, laps vanuses 4-14. a 280 dirhemit 
 

Creek Dhow –õhtune laevakruiis, iga õhtu 
Nautige rahvusvahelise menüüga õhtusööki Rootsi lauas ning imetlege Dubai lahelt  
õhtuhämaruses küütlevaid Deira ja Bur Dubai linnaosi.   
Hind sisaldab õhtusööki ja transporti. 
Hind: 275 dirhemit, laps vanuses 5-11. a 170 dirhemit 

 
Dubai Marina kruiis –õhtune laevakruiis, iga õhtu 
Nautige vee pealt Dubai Marina pilvelõhkujate siluette, rahvusvahelise menüüga õhtusööki Rootsi 
lauas ning idamaist tantsuetendust.   
Hind sisaldab õhtusööki ja transporti. 
Hind: 350 dirhemit, laps vanuses 5-11. a  245 dirhemit 

 
Burj Khalifa At the Top 
Minge ja heitke pilk Dubaile maailma kõrgeimast ehitisest- Burj Khalifast. Burj Khalifa on 828 m 

kõrge,  At the Top vaateplatvorm paikneb 124. korrusel. 
Hind sõltub külastuse kellaajast. Ekskursiooni tühistamisel vähem kui 48 h enne külastust, trahv 
100%.  
Hind: Hind oleneb valitud piletitüübist ja jääb vahemikku 141-216 dirhemit 

Lapse (4-10. a) pileti hind jääb vahemikku 106-181 dirhemit 
 
 
Ülal toodud info on antud 08.10.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 
vältel muutuda. Aurinko teeb kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada 
 

Head puhkust! 

 


