DUBAI

SKYSKRAPERHORISONT:
Dubai er viden kjent for sine
høyreiste bygg som helst er
høyest, smalest, dyrest og
best i verden.

Reisefakta

REISEN: Norwegian flyr direkte fra
Oslo til Dubai på sju timer. Pris fra
ca. kr 4000 tur-retur.
VISUM: Reiser du med norsk pass
trenger du ikke visum, men det er
vanlig med ca. en times kø i immi
grasjonskontrollen.
PENGER: 100 dirham tilsvarer
150 kroner
GEOGRAFI: Dubai er ett av sju emi
rater som ligger ved Persiabukta.
INNBYGGERE: Drøyt to millioner
innbyggere, men bare 20 prosent er
opprinnelig fra Dubai.
SOVE: Sjekk turoperatører som
Apollo og Viatours som formidler
hoteller i Dubai.
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bortsett fra fristelser
I Dubai velger du på øverste hylle.
Hva med Armanikaffe, luksus
shopping eller et spa bygd for
ekte arabiske prinsesser?

◂ ALT ER MULIG:
I kjøpesenteret MOE
kan du stå på ski selv
om det er førti varme
grader ute.

LUKSUSUTSIKT: Fra Qasr
Hotel kan du se «Seilet» fra
bassenget.

Hjemmetreportasje
Tekst og foto: Vibeke Montero

høyest, best, ras
N Størst,
kest og hvem vet — kan

skje svulstigst? Dubai har en
helt egen evne til å ta i bruk
superlativene. Det er ikke uten
grunn man blir gåe nd e og
måpe de første dagene. For
her, midt i det som bare var ør
ken for femti år siden, må man
lene hodet godt bakover for å
ta inn bybildet.
Skyskraperne ruver, og det
er utenkelig å bevege seg rundt
til fots. Ørkentemperatur, høy
luftfuktighet og mangel på gå
gater tvinger en inn i kjøretøy
og kjøpesentre med sval air
conditioning.

Willy Wonka-drøm
– Jeg visste ikke at man så å si
ikke er utendørs i Dubai, sier
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hollandske Amanda. Hun og
mannen er her for å bytte fly
på vei til Seychellene.
– Men flybyttet er bare et på
skudd for å sjekke ut Dubais
shopp ingm ul igh et er, smil er
hun, og innrømm er at hun
kom med nesten tomme kof
ferter. Paret har allerede vært
på Dubai Mall som er verdens
største kjøpesenter. 1200 butik
ker, 160 restauranter, et fosse
fall, tiv ol i, akv ar iu m med
33 000 fisk, 22 kinosaler og
skøyt eb an e med olymp iske
mål sier litt om dimensjonene.
Det er meningen at man skal
kunne tilbringe en hel dag her.
Opplevelser, spisesteder og bu
tikker ligger tett i tett, og barna
har sitt eget himmelrike i ver
dens størs te godt er ib ut ikk
«Candylicious». Tusen kvadrat
meter med godterier som ap
pellerer minst like mye til øy

Tips

Det som på godt norsk
kalles salg, heter
Shopping Festival i
Dubai. Den går av sta
belen hvert år mellom
3. januar og 3. februar.

Tips

Vet du at du skal kjøpe
gullsmykker mens du er
i Dubai, bør du ta med
deg egne smykker
hjemmefra. Du får
dem renset gratis
mens du venter.
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Shoppingtips

Gull og
diamanter: Er
du glad i å prute, så er
tradisjonelle Gold Souk
i Deira stedet for deg.
Foretrekker du faste
priser, er Monili Jewellers i Gold and Dia
mond Park en favoritt
blant nordmenn som
har bosatt seg i Dubai.
Eieren Vipul Gor snak
ker norsk.
Dubai Mall: Verdens
største kjøpesenter.
Det sies at du trenger
fire dager her inne
hvis du skal gå grun
dig til verks.

Mall of the Emirates
(MOE): Populært kjø
pesenter blant nord
menn. Her finner du
den kuriøse innendørs
skibakken Ski Dubai.
Souk al-Bahar: Lek
kert lite senter ved fo
ten av Burj Khalifa.
Kunsthåndverk, sjal
og smykker.
Souk Madinat: Ligger
ved Jumeirah-stran
den, innlemmet i Dubais lekreste hotellområ
de. Bør oppleves.

◂  GLEM PRUTING: På
den moderne Gold and
Diamond Park får du tak
i moderne smykker, og
handelen foregår på
vestlig vis – med prislap
per og uten kjøpepress.
Vipul Gor på Monili
Jewellers snakker til og
med norsk!

▴ RENT GULL:
Deiras gullsouk er full
av gedigne anheng
som dette.
◂ ALI BABAS HULE:
Gullsouken på Dubai
Mall minner om 1001
natt.
HJEMMET NR. 39/13

▾ TEKSTILER: I Deira
finner du tradisjonelle
basarer der kashmir
skjerf, tøfler og senge
tepper er gode kjøp.

HJEMMET NR. 39/13

117

▸ VENNINNER: Reisele
der Gry Anine Strøm (t.h.)
lever og ånder for å vise
norske turister en mer
autentisk side av Dubai,
som er hennes nye hjem
land. Her er hun sammen
med venninnen Farrah,
som er smykkekunstner
og driver den fargerike
kafeen Basta Art Cafe.

POPULÆR STRAND: Langs
JBR marina kan du shoppe,
spise eller ta deg et bad.

Utflukter med
norsk guide
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Spisesteder

Gry Anine Strøm driver «Samadhi
Opplevelser — Dubai med nor
ske øyne». Hun flyttet til Dubai
med sin danske mann da han
fikk en pilotstilling her. Jeg tar
med meg turistene dit jeg selv
ville ha blitt tatt med, smiler Tele
marksjenta som har et tydelig
helse -og yogafokus på turene
sine.
Utflukten «Kun for Damene» på
Imar Spa koster kr 1850. Journa
listen deltok på turen som heter
«Tusen Opplevelser og én Natt»,
og besøkte også Imar Spa.
www.samadhi-opplevelser.no

▾ LATTERMILDT: Basta
Art Cafe har en luftig og
skyggefull hage der tur
operatøren Samadhis del
tagere blir kjent over en
typisk arabisk frokost.

Art Cafe: Det nærmeste
du kommer lokal puls.
Beliggende i Bastakia
(gamlebyen), og er drevet
av en lokal dame som he
ter Farrah. Rause porsjo
ner, fantastisk te. Ingen
alkoholservering. Adres
se: Al Fahidi Street.
Pierchic: Beliggende yt
terst på en trebrygge
med uforstyrret utsikt til
Seilet. Luksusmat i fan
tastiske omgivelser! Ad
resse: Al Qasr Hotel, Ma
dinat Jumeirah.
Baker & Spice: Supert
sted for en sunn lunsj!
Fristende, friskt og alltid
godt. Beliggende i både
Souk Albahar og Marina
en.
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Hotelltips

Jumeirah Al Qasr: Fem
stjerner skinner ikke alltid
like blankt som her. Føl
deg som en sheikh, og nyt
omgivelsene som kalles
Dubais Venezia takket
være konstruerte kanaler.
Pris fra kr 3500 kroner pr.
natt. www.jumeirah.com
Royal Club: God balanse
mellom pris, beliggenhet
og kvalitet. Dette er et lei
lighetsanlegg hvor beboer
ne har adgang til en privat
strand like ved. Pris ca.
kr 1000 pr. natt.
www.booking.com
Ibis Al Barsha: Et budsjettvennlig hotell, som
allikevel holder en grei
standard. Sentral beliggen
het i Jumeirahområdet,
ikke så langt fra Seilet.
Pris omtrent 500 kroner
per natt. www.ibis.com
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nene som til ganen må sies å
være en Willy Wonka-drøm på
ordentlig.

◂ NYTT VENNSKAP:
Danske Heidi Glimt
Horskjær deltar på
Samadhis utflukt
«Tusen og en Natt»
i ørkenen, og har
funnet tonen med
denne kamelen.

Motsetninger
Men selv om Dubai Mall har en
naturlig plass i Guinness re
kordbok, så kan kjøpesenteret
bli i største laget. Mall of the
Emirates (populært kalt MOE)
er enklere å navigere i, samti
dig som utvalget av butikker er
fristende. Derfor er MOE en fa
voritt blant mange av Dubais
fastboende europeere. Her fin
ner du også Emporio Armani
Caffe, som er et chic og vel
smakende eksempel på hvor
dan motehus også kan trylle på
kjøkkenet. Men uansett hvilket
kjøpesenter du befinner deg
på, så finnes det regler for hva
som er akseptert oppførsel.
Noen ganger finner du disse
reglene illustrert ved inngan
gen, men som regel er det for
ventet at du skal respektere
den moralske standarden dik
tert av islam. Et lykkelig kyss
fordi du endelig har fått et par
Jimmy Choo-sko av kjæresten?
Glem det. Hva med å gå hånd

FORFRISKENDE: Alkohol får du
bare på hotell og deres restauran
ter, men det gjør ingen verdens
ting når juicene er duggfriske og
proppfulle av smak.

i hånd mens dere spiser hver
deres håndlagde Candyliciousis? Glem det også. Det du der
imot kan tillate deg, er å hand
le lekkert und ertøy i en av
Dubai Malls mange lingerieforretninger. Agent Provoca
teur, La Perla, La Senza, Victo
ria’s Secret og Nayomi er bare
en håndfull av senterets seks
ten undertøysspesialister.

Kun for damene
Gry Anine Strøm flyttet til Du
bai for tre år siden. I dag driver
hun et eget lite utfluktsbyrå
som har spesialisert seg på å
avdekke Dubais skjulte skatter.
– Folk vet sjelden hva de skal
forvente seg av Dub ai, sier
hun. – Billig gull, strand og

skyskrapere har de fleste fått
med seg, men det er verdt å
huske på at dette er en kultur
med lange arabiske tradisjoner,
både når det gjelder velvære
og gjestfrihet. Selv har Gry blitt
venninne med en lokal dame,
Farrah, som er smykkekunst
ner og driver den fargerike ka
feen Basta Art Cafe i gamleby
en Bastakiya. Og det er takket
være Farrah at Gry kan tilby
todagersutflukten «Kun for Da
mene» på Imar Spa til sine gjes
ter.
Imar Spa ligger i naboemira
tet Umm Al Quwain, og var
opprinnelig en del av sheike
familiens palass. – Jeg ville ald
ri ha hørt om det, hadde det
ikke vært for Farrah, forteller
HJEMMET NR. 39/13

Gry. Det var en av sjeikens døt
re som ønsket å åpne skjønn
hetssalong her, og på ekte ara
bisk vis er kun det beste godt
nok. Velk jent e, eur op ei ske
merker som Decleor, Kerastase
og Carita brukes i behandlin
gene som spenner alt fra dypt
gående ansiktspleie, ayurveda
ter ap i, lymf ed ren asj e og
foryngende prosesser.

Velværemekka
Marette fra Irland var en av de
første deltagerne på «Kun for
Damene»-turen. Hun falt pla
dask for det fargerike spaet
med lampeskjermer av gull,
rosa tapet og himmelsenger
med utsikt til havet.
– Opplevelsen føles veldig
autentisk, terapeutene er utro
lig dyktige og det er ingen tvil
om at det
t e er et skjønn
hetsmekka for våre arabiske
søstre, sier Marette.
Gry forteller at damene nær
mest går amok når de ser
Imars behandlingsmeny. Lave
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pris er komb in ert med høy
standard gjør spaet til den re
neste skattekisten for oss som
er vant til norske priser. 300
kroner for en times kropps
massasje, 225 kroner for hode
bunnsmassasje og 120 kroner
for manikyr gjør det vanskelig
å begrense seg.
Når solen er på vei ned i
emiratet Umm Al Quwain, be
nytter de uthvilte og velpleide
damene den blå timen til en
yogaøkt på den vesle sand
stranden nedenfor spaet. Etter
på er det middag til blafrende
stearinlys, bare for å understre
ke harmonien som har rukket
å feste seg.
Dubais skyskrapere, blingbling og kjøp es ent re føl es

▾ SELVKOMPO
NERT: Med mykt
pitabrød, kremost,
yoghurt, tykk honning,
urter og tomat setter du
sammen din egen frokost
på Basta Art Cafe.

mange verdener unna, selv om
det bare tar en drøy time i bil.
Snakk om å oppleve det beste
av to verdener. Og snakk om å
leve ut prins ess ed rømm en!
Først shopper man seg svim
mel, så senker man skuldrene
mens man pleie s etter alle
kunstens regler. Jo da, en ego
tripp til Dubai kan absolutt an
befales.
◆
hjemmet@egmonthm.no

▸ PÅ HILS: Den emiratiske
befolkningen holder vanligvis
en kjølig distanse, men møter
du på dem i basaren er de
tydelig glad for å se at turis
tene søker seg forbi bling
bling-attraksjonene.
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