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Voorwoord 
 

De Verenigde Arabische Emiraten is een vakantieland wat steeds meer naamsbekendheid 

krijgt. Wat eerst nog een woestijn is, wordt langzamerhand een paradijs voor shoppen, 

feesten, gezondheidszorg en het zakenleven.  

 

Het land heeft zijn naamsbekendheid dan ook voornamelijk te danken aan vele wonderen die 

gebouwd zijn in het land. Zo is er de 7 sterrenhotel Burj Al Arab en is men bezig de ’s 

werelds hoogste toren te maken genaamd Burj Dubai. Maar behalve grote gebouwen maken, 

biedt het land ook genoeg natuurschoon, zoals de woestijnen en cruises. En als dat even niks 

is voor jou, kan je nog altijd gaan skiën! 

 

Deze simpele gids is opgesteld vanwege een grote vraag van familie, vrienden en kennissen. 

Nadat wij van Dubai waren teruggekeerd en mensen vertelden over wat we allemaal gezien 

hebben, stonden ze versteld. Want “toen wij waren gegaan hebben we dit allemaal niet gezien 

en gedaan!” en naar onze mening is dat zonde. Het land heeft zo veel meer te bieden dan 

alleen een paar gebouwen, winkels en stranden.  

 

We hopen dan ook dat deze gids je verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten een stuk 

interessanter maakt en dat als je terugkomt, je een echt voldaan gevoel hebt dat je een land 

bezocht hebt en genoten hebt van wat dit land je allemaal te bieden heeft.  

 

Kishan & Tina 
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Algemene informatie over Dubai 
 

Dubai is één van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. Omdat de 

oliereserves van Dubai beduidend lager zijn dan die van mede-emiraat Abu Dhabi of 

oliegrootmacht Saoedi Arabië heeft men zich in Dubai vooral gericht op handel en toerisme. 

Dankzij de ligging, het belastingklimaat en de stabiele economie kiezen veel bedrijven ervoor 

om hun activiteiten in het Midden-Oosten vanuit Dubai aan te sturen. In Dubai en de 

freezones zie je daarom veel vestigingen van westerse multinationals. Door de aanwezigheid 

van veel buitenlandse bedrijven wonen en werken er in Dubai veel expats. Vanwege de steeds 

hogere huren kiezen steeds meer expats er echter voor om een appartement in het 

nabijgelegen Sharjah te huren. 

 

Voor liefhebbers van luxe vakanties en winkelen is Dubai uitgegroeid tot één van de beste 

bestemmingen ter wereld. Het aantal luxe vijfsterrenhotels is vrijwel nergens zo groot als hier 

en ook over de mogelijkheden om te winkelen valt niet te klagen. Traditionele markten, 

Arabische winkeltjes, een goud souq (Souq = Markt) en een aantal imposante shopping malls 

bieden alles wat een mens zou willen kopen tegen prijzen die vrijwel altijd lager liggen dan in 

West Europa. 

 

Ook op culinair gebied heb je in Dubai niet te klagen. Vrijwel alle keukens zijn ruimschoots 

vertegenwoordigd waarbij de kwaliteit gemiddeld hoog ligt en de prijzen relatief laag zijn. 

Goed eten doe je vooral in de grotere hotels, waar je echter meer betaalt dan in de individuele 

restaurants. Met soms wel meer dan 10 verschillende restaurants van topniveau in één hotel 

worden gasten en buitenstaanders culinair verwend. 

 

In tegenstelling tot veel omliggende landen op het Arabisch schiereiland is Dubai modern en 

zeer internationaal georiënteerd. Westerse kleding, vrouwen op hogere posities, alcohol en de 

meeste andere westerse gewoontes worden hier inmiddels als normaal gezien. 

 

Dubai is dan ook bezig de grootste metropool te worden en willen Hong Kong o.a. voorbij 

streven. Ze willen de grootste Health Center, Handels Center en Havenstad worden. 
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Reizen naar Dubai 
 

De snelste manier om naar Dubai te reizen is met een lijnvlucht van KLM. Met KLM kun je 

dagelijks rechtstreeks van Amsterdam naar Dubai vliegen. Er zijn ook voldoende andere 

luchtvaartmaatschappijen die je via een overstap naar Dubai brengen. De nationale 

luchtvaartmaatschappij Emirates vliegt niet op Nederland. Via Duitsland of Engeland kun je 

wel met Emirates vliegen. 

 

Vluchttijd 
 

De vluchttijd van een rechtstreekse vlucht van Nederland naar Dubai duurt ruim 6 uur. De 

terugvlucht naar Schiphol duurt vanwege de tegenwind iets langer: meestal zo'n 7 uur. 

 

Overnachten 
 

Dubai staat vol met hotels. Sommige vrij eenvoudig en goedkoop, maar de meeste hotels zijn 

luxe tot zeer luxe. Door het snel groeiende toerisme neemt ook het aantal hotels snel toe. 

Vrijwel elke grote internationale hotelketen heeft hier één of meerdere hotels. De lokale keten 

Jumeirah Hotels & Resorts heeft een groot aantal mooie en luxe hotels in Dubai waaronder 

het zevensterrenhotel Burj Al Arab, het prachtige vakantiedorp Madinat Jumeirah en het zeer 

populaire Jumairah Beach Hotel. Het serviceniveau van de hotels ligt gemiddeld hoger dan in 

vergelijkbare West-Europese hotels. 

 

Appartementen zijn lastiger te vinden dan hotelkamers en campings komen niet voor in 

Dubai. Dubai staat niet bekend als goede backpack bestemming. Het aantal hostels en 

goedkope hotels is dan ook erg laag. 
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Reizen in Dubai 
 

De enorme groei van de stad zorgt de laatste tijd ook voor verkeersproblemen. Files zijn dan 

ook geen uitzondering meer op de belangrijkste wegen in en naar Dubai. Tijdens de spitsuren 

is het vooral raak op de Al Maktoum brug, de Al Garhoud brug en de Al Shindagha tunnel. 

Houd hier rekening mee als je je per auto of taxi verplaatst. 

 

Het wegennetwerk in Dubai is van goede kwaliteit en de bewegwijzering is zowel in het 

Arabisch als in het Engels. Het is daarom niet lastig om per huurauto door Dubai te rijden. 

Houd er echter wel rekening mee dat er hier harder en roekelozer gereden wordt dan in 

Nederland. In combinatie met de drukte zorgt dit voor een redelijk hoog aantal ongelukken. 

Op dit moment wordt in Dubai hard gewerkt aan een zeer modern metrostelsel. In 2009 moet 

de eerste lijn open gaan van dit miljarden euro's kostende project. 

  

De beige taxi's van Dubai Transport zie je veel rijden en zijn uitgerust met een meter. Voor 

Nederlandse begrippen zijn de taxiritten in Dubai goedkoop. Ritten vanaf de internationale 

luchthaven zijn wel wat duurder door het relatief hoge starttarief. 

 

Met een beetje rondvragen is er goed te reizen met de bus en pendelboten. In het algemeen zal 

je voor je reis dan niet meer dan 1 euro per persoon kwijt zijn. Als je ervoor kiest om met de 

taxi rond te reizen, vraag altijd in je hotel na hoeveel een gemiddelde reis kost voor je een taxi 

instapt. In Dubai zullen ze je niet afzetten (dit is strafbaar), maar kunnen ze soms wel andere 

routes pakken waardoor je net wat duurder uitkomt. 

 

Douane & documenten 
 

Een geldig paspoort is vereist. Voor toeristen dient het paspoort bij aankomst minimaal 3 

maanden geldig te zijn, voor zakenreizigers 6 maanden. Voor Nederlanders wordt het visum 

afgegeven bij aankomst in de Verenigde Arabische Emiraten door middel van een stempel in 

het paspoort. Omslachtige visumaanvragen met sponsorformulieren en uitnodigingen zoals 

die vroeger nodig waren zijn niet meer van toepassing. Dit is wel het geval als je een paspoort 

hebt van een ander land. Informeer daarom of visum aanvraag van te voren vereist is voor 

Dubai. 

 

Let erop dat het invoeren van pornografisch materiaal niet toegestaan is. Wat voor ons 

inmiddels alledaags is (blote borsten) is voor Dubai porno. 

 

Op het invoeren van drugs staan zeer hoge straffen. Houd er rekening mee dat ook sommige 

van onze normale medicijnen in de Emiraten als drugs beschouwd worden. Simpele 

slaaptabletten (Melatonine) of pijnstillers (zoals Codeïne) zijn daar verboden. Gebruik je deze 

toch, neem dan een brief mee van je arts waarin staat dat je deze moet gebruiken. Je riskeert 

anders celstraf! 
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Reisseizoen & klimaat 
 

In Dubai schijnt vrijwel alle dagen de zon en is regen een zeldzaamheid. Gemiddeld genomen 

zal het in één jaar maar 3 dagen regenen in Dubai. Gedurende de wintermaanden is het er 

warm en in de periode half april tot en met oktober is het heet met in de maanden juli en 

augustus temperaturen die soms oplopen tot bijna 50 graden Celsius in de schaduw. Dit in 

combinatie met een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (regelmatig rond de 90%) zorg 

ervoor dat het in de zomer zeer benauwd is en het buiten zonder airconditioning bijna niet uit 

te houden is. Overdag zie je dan ook vrijwel geen mens op straat lopen en de lokale 

welgestelde mensen ontvluchten Dubai vaak om in minder warme plekken te vertoeven. 

 

De beste periode om naar Dubai te reizen is vanaf eind oktober tot half april. Gedurende de 

winterperiode is Dubai met temperaturen overdag tussen de 27 en 35 graden, zachte nachten 

en veel zon zelfs één van de beste winterzon bestemmingen. In de wintermaanden liggen de 

prijzen van de hotelkamers vaak wel aanzienlijk hoger dan in de zomer. Rond de 

jaarwisseling is het moeilijk om een hotelkamer in de populaire hotels te krijgen en is het 

raadzaam om ruimschoots van tevoren te reserveren. 

 

Maand 

Gemiddelde 

dagtemp. 

in °C 

Gemiddelde 

nachttemp. 

in °C 

Zonuren 

per dag 

Dagen 

neerslag per 

maand 

Temp. 

zeewater 

in °C 

Januari 24 14 8 1 23 

Februari 25 15 8 2 23 

Maart 28 17 8 1 24 

April 33 20 10 1 25 

Mei 37 23 11 0 29 

Juni 39 26 11 0 31 

Juli 41 29 10 0 32 

Augustus 42 29 10 0 33 

September 39 26 10 0 32 

Oktober 36 23 10 0 31 

November 31 18 9 0 28 

December 25 15 8 1 25 
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Geld 
 

De monetaire eenheid in Dubai is de dirham (dh). De AED is gekoppeld aan de Amerikaanse 

dollar. Op het moment van schrijven is de wisselkoers ongeveer EUR 1,00 = AED 5,00. 

Honderd dirham is dus ongeveer 20 euro. 

 

Toen wij zijn geweest, was de gemiddelde koers 1 op 5,6, echter zakte dit een week later met 

0,2. Kijk altijd bij banken rond voor je ergens wisselt. De verschillen zijn soms enorm.  

 

Internationale creditcards worden vrijwel overal geaccepteerd en er zijn volop geldautomaten 

waar je met je Nederlandse pinpas geld kunt pinnen. 

 

Geld wisselen in Nederland voor vertrek is relatief duur door een ongunstigere wisselkoers 

die dan gehanteerd wordt. Het beste kan je (relatief veel) geld in Euro’s meenemen en daar 

wisselen tegen gunstigere koersen. Je kunt daar niet in Euro’s pinnen maar alleen in AED. 

Controleer daarom ook voor vertrek wat de wisselkoers van Euro naar AED is bij jouw bank. 

Mocht het nodig zijn dat je daar pint, gebruik je altijd de koers van jouw bank en niet van de 

bank waar je pint. 

 

Afdingen is normaal in Dubai met uitzondering van de winkels in shopping malls en 

supermarkten. De prijzen die daar vermeld staan zijn vaste prijzen. In het algemeen liggen de 

prijzen lager dan in Nederland. Zeker voor luxe artikelen kan het verschil soms oplopen tot 

tientallen procenten. 

 

Fooien 
 

Het geven van fooien is vanzelfsprekend in Dubai. Rond taxiritten af naar boven, geef kruiers 

een tip van AED. 2,- tot 5,- per koffer en kamermeisjes AED. 5,- per dag. In restaurants is een 

fooi van 10% gebruikelijk, tenzij er in de prijs al een service charge berekend is. 

 

Tijdsverschil 
 

In Dubai is het tijdens onze wintertijd 3 uur later dan in Nederland, tijdens onze zomertijd 

(eind maart t/m eind oktober) is het tijdsverschil 2 uur. 

 



 

 

 

© Shri.nl 
Pagina 8 van 22 

Feestdagen 
 

Ook in Dubai wordt er flink feest gevierd wanneer mogelijk. De belangrijkste feestdagen zijn: 

- 1 januari : Nieuwjaarsdag 

- 6 augustus  : Troonbestijging 

- 2 december  : National day (viering verbond van de 7 emiraten in 1971) 

- 25 december  : Kerstmis 

 

Daarnaast zijn er een aantal nationale variabele feestdagen: 

- Ramadan  : Elk jaar verschillend 

- Suikerfeest  : Aansluitend aan Ramadan 

- Eid al-Adha  : Pelgrimstocht naar Mekka (variabel) 

- Hejra   : Islamitische nieuwjaarsdag (variabel) 

 

Taal & Geloof 
 

De officiële taal is Arabisch. Er wordt echter veelvuldig en goed Engels gesproken. Tevens 

wordt Engels ook veel gebruikt in de media. Gezien de vele aanwezigheid van Indiërs en 

Pakistanen, kan je met Hindi ook ver komen.  

 

Het officiële geloof in Dubai is de Islam. De vele verschillende mensen die in het land wonen, 

brengen echter ook een verscheidenheid aan andere geloven mee. De meest belangrijke 

Islamitische feestdagen zijn het einde van de Ramadan, Nieuwjaar en de verjaardag van de 

profeet. 

 

Gezondheid 
 

De gezondheidszorg in Dubai ligt op een hoog niveau. De vele overheidsziekenhuizen bieden 

gratis eerste hulp, in de particuliere ziekenhuizen liggen de prijzen vrij hoog. De meeste 

doktoren spreken goed Engels. 

 

Kraanwater kan zonder problemen gedronken worden. Echter zal je altijd geadviseerd worden 

om “bottled water” te gebruiken. Deze zijn overal wel te kopen en de prijzen zullen nooit 

meer dan een euro zijn voor een literfles, uitzonderingen daargelaten zoals bij dure 

restaurants.  

  

Hoewel er geen inentingen voor Dubai verplicht zijn, worden vaccinaties tegen tyfus, polio, 

hepatitis A en hepatitis B wel aanbevolen. Hoewel de infectierisico's in Dubai relatief laag 

zijn is het vaak beter het zekere voor het onzekere te nemen. Voor de meest actuele situatie 

kunt u het beste de site van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) 

raadplegen. 
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Telefoon & GSM 
 

Het kengetal voor Dubai is 00971 en het kiesnummer voor Nederland vanuit Dubai is 0031. 

 

Mobiel bellen in Dubai is met de meeste GSM-providers mogelijk. Afhankelijk van de lokale 

provider kan het een GSM 900 of GSM 1800 zijn. De dekking voor mobiele telefoons is over 

het algemeen zeer goed. 

 

Daarnaast is het adviseerbaar om een apparaat mee te nemen waarop draadloos internet 

mogelijk is. In veel hotels of andere verblijven, kan je gratis gebruik maken van het WiFi 

(draadloos) netwerk. 

 

Elektriciteit 
 

Het gangbare voltage is 220/240 Volt. Voor onze West-Europese stekkers heb je een adapter 

nodig. Onderstaande plug wordt het meest gebruikt in Dubai. 

 

 
 

Veiligheid 
 

Dubai is één van de veiligste plaatsen ter wereld. Criminaliteit komt nauwelijks voor. 

Aangezien de straffen daar extreem zijn. Je zal altijd eerst celstraf krijgen en daarna mag je 

proberen uit te vechten of je onschuldig was. Uiteraard dient men wel altijd oplettend te zijn 

in verband met mogelijke zakkenrollerij of diefstal. 

 

Dubai bevindt zich in een politiek instabiele regio. Dubai zelf ondervindt hier weinig last van 

omdat het zich vrij neutraal opstelt in de Midden-Oosten problematiek. Er is echter altijd een 

kans dat problemen in omliggende landen van invloed kunnen zijn op de veiligheid in Dubai. 

Ga voor het meest actuele reisadvies naar de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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Punten van aandacht 
 

Naturisme is absoluut ondenkbaar in Dubai en het Arabisch schiereiland. Ook topless zonnen 

of zwemmen is tevens streng verboden. Strandkleding mag men uitsluitend dragen bij hotels 

of op stranden. Vrouwen kunnen beter een badpak dragen dan een bikini. Op publieke 

stranden worden vrouwen geacht gebruik te maken van de “ladies beaches”. 

 

Tegenwoordig zijn er voor vrouwen bepaalde momenten wanneer het alleen “women only” is.  

 

De meeste openbare stranden zijn nu “privé” geworden. Je kunt alleen maar naar binnen als je 

een bedrag betaalt. Dit is gemiddeld 5 AED. Hierdoor zal je je wel bevinden op een strand, 

waar iets meer toegestaan is. Zo kunnen vrouwen dan wel in een bikini rondlopen. Twijfel je 

of jouw bikini wel of niet kan. Ga eerst een keer kijken of neem een extra setje mee. 

 

In de zwemparken, zoals Wild Wadi of Wonderland, is een normale bikini toegestaan. 

Rekening dient wel altijd gehouden te worden, dat je als vrouwzijnde altijd wordt 

aangestaard, als je ook maar een beetje modern / open erbij loopt. 

 

Pas op met de kledingkeuze. Korte broeken (mannen), blote schouders, nauwe kleding 

(vrouwen) en teveel bloot wordt als aanstootgevend gezien. Hoewel het de laatste paar jaren 

stukken moderner is geworden, zal je bepaalde ruimtes niet binnen mogen als je te open erbij 

loopt. Populair zijn dus de 3 kwarts broeken en polo shirts.  

 

Trek niet met een huurauto de woestijn in (ook niet met een vierwiel aangedreven jeep). Het 

zand kent vele zwakke plekken waar je niet meer uitkomt als je daar eenmaal in vast komt te 

zitten. Er zijn genoeg safari’s of chauffeurs met een zogenaamde “advanced driverslicense”. 

Deze mensen hebben toestemming om door de woestijnen heen te rijden. Zij zullen ook altijd 

in groepen reizen, voor het geval er iets gebeurd. 

 

De zonkracht is in Dubai erg hoog. Smeer daarom meerdere keren per dag een 

zonnebrandcrème op je lichaam en gezicht als je naar buiten gaat. 

 

Tijdens de ramadan (islamitische vastenmaand) zijn vrijwel alle restaurants en andere 

horecagelegenheden gesloten overdag. Ook voor toeristen is het vrijwel onmogelijk om eten 

of drinken te krijgen zolang het licht is. Beste opties zijn dan de minibar in je hotelkamer of 

supermarkten. Probeer gedurende de ramadan eten of drinken overdag niet in het openbaar te 

nuttigen. Dit wordt niet overal geaccepteerd en kan zelfs als strafbaar gezien worden! 

 

Fotografeer geen mensen zonder hun toestemming. Islamitische vrouwen mogen helemaal 

niet gefotografeerd worden net als militaire bases en andere militaire gebouwen. 

 

Op het gebied van alcohol en autorijden is er een zero tolerance beleid. Om problemen te 

voorkomen is het beter om minimaal 24 uur voor het besturen van een auto geen alcoholische 

dranken te nuttigen. 
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Bezoeken & Doen 
 

Voor winkelliefhebbers zijn er volop shopping malls waar je los kunnen gaan. Ook voor 

kinderen de moeite waard, want bijna elke mall heeft een speelgedeelte welke vergelijkbaar is 

met een kleine kermis. 

 

Malls die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken zijn:  

 

Wafie Center, deze mall is volledig gemaakt als een Egyptische Stad / Tempel. Alleen maar 

de architectuur erin, maakt het al de moeite waard om het een keer te gaan bekijken. Deze 

mall bevat zeer veel designer merken en als je hier gaat winkelen is het aan te raden je 

creditcard bij de hand te houden.  
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Een andere mall die zeker de 

moeite waard is de Emirates 

Mall. Dit is een redelijek grote 

mall, die zich ook erg gericht 

heeft op vermaak naast het 

shoppen alleen. Zo is er een 

bioscoop aanwezig en kan men 

daar skiën!  

 

Houd je van meer rust tijdens 

je shoppen en ben je een grote 

fan van Italiaanse design. Ga 

dan ook kijkje nemen in de 

“Italian Mall” welke net buiten 

de stad ligt. Hier zul je relatief 

weinig toeristen vinden, 

aangezien de prijzen hoog zijn en er veel designer winkels zijn. Deze mall ademt ook een 

aparte sfeer uit. Zodra je een stap binnen zet, zal je ook begrijpen waarom.  

 

 
 

Afhankelijk van waar je bent, zijn er nog zat andere malls. De meest bekende is City Center. 

Deze bevindt zich in het hartje van de stad en heeft bijna alle voorzieningen. Daarnaast is 

deze mall voorzien van gratis pendelbussen en ruime variatie aan eetgelegenheden. 

 

Een volledige lijst van alle winkelmogelijkheden is in het Engels te vinden achterin deze gids. 
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Het Burj Al Arab hotel is niet alleen 

bepalend voor het gezicht van Dubai, 

ook van binnen glittert de weelde je 

tegemoet. Neem hier zeker een kijkje 

(tegen betaling). Om deze hotel van 

binnen te bekijken ben je verplicht 

binnen een hapje te eten of drinken. 

Vroeger was het nog mogelijk met een 

gids of voor de (relatief) goedkope bar 

het hotel te betreden, maar 

tegenwoordig zal je minimaal 70 Euro 

(prijs 2008) moeten neerleggen om naar 

binnen te kunnen. Voor dit bedrag krijg 

je een kopje thee en een hapje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor zwemliefhebbers is 

er het Wild Wadi 

Waterpark, gelegen bij 

het Burj Al Arab hotel. 

Wild Wadi biedt voor 

elke zwemliefhebber wat. 

Zo zijn er rustige 

attracties waar je een 

beetje ronddobbert, maar 

zijn er ook glijbanen 

welke zo hoog zijn en zo 

hard gaan, dat je soms 

twijfelt aan je eigen 

leven! 
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's Avonds kun je een rondvaart 

maken op een Dhow, dat zijn 

traditionele vissersboten die 

tegenwoordig nog steeds in 

gebruik zijn. Sommige zijn 

omgebouwd voor cruises of 

andere rondvaarten. Dit is een 

leuke manier om kennis te 

maken met de Dubai Creek, de 

rivier welke dwars door Dubai 

stroomt. De meeste 

rondvaarten zijn inclusief een 

diner en vormen van vermaak. 

Zeker de moeite waard om 

Dubai op een andere manier te 

zien. 

 

  

De golfbaan van 

Dubai is één van de 

mooiste ter wereld. 

Maar ook al kun je 

niet golfen, is het 

aan te raden om een 

kijkje te gaan 

nemen. De 

gebouwen en groen 

is aparte afwisseling 

van de bedrijvigheid 

in de stad. 

 

 

  

 

 

 

Dubai telt een aantal megabioscopen, gelegen in de vele winkelcentra. Amerikaanse films 

worden in het Engels vertoond (met Arabische ondertitels) en uiteraard kun je ook hier je bak 

popcorn erbij nemen. 
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Loop eens overdag langs de Dubai creek (Baniyas Road zijde) en aanschouw de bedrijvigheid 

op en langs de kade. En als je toch langs de creek loop, pak de bus / pendelboot of taxi naar de 

Gold Souq (goud markt). Ook al ben je geen liefhebber van goud. Je zal verbaast staan van 

wat voor sieraden je hier allemaal kan komen. De verkoop van goud is hier aan strenge regels 

verbonden en de prijs is daarom vrij laag. Twijfel je of bepaalde sieraden de moeite waard 

zijn om te kopen? Controleer de goudkoers van Nederland voor je vertrekt naar Dubai. Het 

goud in Dubai is vaak 18 karaat of hoger en je sieraden zullen puur zijn.  

 

 
 

Binnenkort opent Dubailand haar deuren in Dubai. Dit 

mega themapark moet, zoals gebruikelijk in Dubai, alles 

gaan overtreffen. De geplande opening is in het jaar 2010. 

Hier wordt o.a. ook een F1 park gebouwd. Bezoekers 

krijgen dan de mogelijkheid om in een Formule 1 auto te 

rijden! Dit hele themapark zal in 7 delen verdeeld 

worden, waardoor er voor ieder wat wils is. Zo zullen er 

attracties zijn, veilingen, ontspanningsoorden, sport 

(inclusief een nieuwe sneeuwwereld), winkel gedeelte en 

een plek voor wetenschap.  
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Vanuit Dubai worden er vele diverse 

tochten georganiseerd: jeepsafari's, 

kameeltochten, ballonvaarten, 

duinskitochten, kampeertochten en 

helikoptervluchten. Deze zijn zeer aan te 

raden. Ze beslaan al vaak een hele dag 

inclusief eten en drinken. Vervelen zul je je 

zeer zeker niet doen tijdens zulke tours! 

Je moet wel rekening houden dat deze tours 

relatief prijzig zijn. Ook hier zul je grote 

prijsverschillen ontdekken tussen verschillende 

organisaties en bijvoorbeeld het hotel waar je 

verblijft. Informeer hier en daar rond voor je 

gelijk alle tours bij één organisatie boekt.  

 

 

Het Dubai museum is gehuisvest in het historische Al Fahidi Fort, een imposant militair 

gebouw uit het jaar 1787. Na de laatste renovatie in 1995 toont dit museum de geschiedenis 

van Dubai. De galeries geven een beeld van de traditionele leefwijze van de bewoners, hun 

woningen, ontwikkelingen van het land en meer. 

 

Een van de mooiste 

bezienswaardigheden is 

ongetwijfeld de 

tentoonstelling over het 

parelduiken. Deze museum 

zou men eigenlijk als eerst 

moeten bekijken voor je het 

land en de steden gaat 

verkennen. Het museum 

geeft een duidelijke 

algemene beeld van het 

hele land, waardoor de rest 

van de 

bezienswaardigheden een 

stuk duidelijker wordt. 
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Dubai beschikt over een fantastische 

dierentuin, de Dubai Zoo. De vooral bij 

gezinnen populaire attractie, heeft vele 

Arabische dieren, waaronder de 

Arabische wolf die niet meer in het 

wild leeft, de Gordon’s Wildcat en vele 

andere diersoorten. Deze dierentuin zal 

binnen afzienbare tijd verhuizen naar 

een locatie dichtbij het Mushrif Park. 

Hier zal de Zoo verdeeld worden in zes 

parken: Sub-Sahara Africa, Arabian 

Desert, Wadi Valley, Arabian Coastal 

Desert, Asian Temperate forest en de 

Himalaya hillside. 

 

Het is de bedoeling dat de nieuwe Dubai Zoo een topattractie worden voor jong en oud zal 

worden. 

 

Dubai lijkt op sommige plekken wel één grote bouwput. Ga zeker eens een kijkje nemen op 

plekken waar de nieuwste megaprojecten gerealiseerd worden. Vaak zal je maquettes of 

plattegronden zien van wat het gaat worden. Als je langs de kust reist, zal je mensen zien 

werken aan “The World” en de “Palm Islands”. Dit alles zal er zeker voor zorgen dat je nog 

een keer terugkomt.  
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Maar blijf vooral niet 

hangen in Dubai zelf. 

Neem een chauffeur of 

tour naar de andere 

steden. Bezoek 

bijvoorbeeld Abu Dhabi 

en het voormalige 

paleis van de sjeik. Dit 

paleis is nu een 

luxueuze hotel. Als je 

dacht dat de Burj Al 

Arab al indrukwekkend 

was, moet je vooral een 

kijkje binnen nemen in dit prachtige paleis!  

 

Ook in Abu Dhabi zijn er grote malls, musea en dierentuinen. Welke weer flink verschillen 

met wat je in Dubai ziet. Een dagje Abu Dhabi is dan eigenlijk ook een must als je naar de 

Verenigde Arabische Emiraten gaat.  

 

Maar stop niet daar, ga ook naar het oosten en 

bezoek de kleine steden zoals All Ain, waar 

de cultuur nog puur is of ga de gebergte in. In 

de gebergte kan je het nieuwe paleis zien en 

helemaal aan de top van de bergen, kan je 

zelfs buurland Oman zien! 
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Nawoord 
 

Wat in deze gids beschreven staat is eigenlijk maar een kleine greep van dingen die je 

minimaal zou moeten doen als je naar de Verenigde Arabische Emiraten gaat. Er zijn 

namelijk nog veel meer attracties en bezienswaardigheden, dan hiervoor genoemd. Denk 

bijvoorbeeld aan nog een attractiepark Wonderland, het Gold & Diamond Museum in Al 

Quoz of het duiken naar koraalriffen bij Fujairah. 

 

Daarnaast wordt er continue doorgebouwd en zullen er nog veel meer mooie dingen 

bijkomen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Burj Dubai, ’s werelds hoogste toren, een moskee 

die eigenlijk groter moest worden dan die van Mekka of het te komen trein en metrostelsel, 

voorzien van alle luxe die je je maar kan bedenken. 

 

Bij het opstellen van deze gids kunnen wij ieder geval aangeven dat in het jaar 2010 nog 

zoveel zaken bij komen, dat het de moeite waard zal zijn om nog een keer terug te gaan naar 

dit prachtige land.  
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Lijst van alle Winkels & Markten 
 

Shopping Mall Location 

Abraj Center Near Dubai Creek Road in Deira Souq 

Al Bustan Centre Al Nahda Road near Al Ahli Club 

Al Ghurair City End of Al Riqqa Street in Deira 

Al Khaleej Centre Bur Dubai opp. Spinneys Supermarket 

Al Mamzar Shopping Centre Opp. Dubai General Police HQ 

Al Manal Centre Near Al Nasr Square 

Al Mulla Plaza Dubai-Sharjah road 

Al Rais Centre Located opp. the Ramada Hotel in Bur 

Dubai. 

Arabian Ranches Arabian Ranches 

Beach Centre Jumeirah Beach Road 

Burj Dubai Downtown  

BurJuman Centre Bur Dubai, at the intersection of the 

Trade Center Road & Khalid Bin Waleed 

Street 

Deira City Centre Opp. Dubai Creek Golf & Yacht Club 

Dragonmart Off the Hatta/Oman road 

Dubai Festival City  

Dubai Outlet Mall Dubai, Al Ain Road in Dubailand (Route 

66) 

Dune Centre Al Diyafah Street; popularly called the 

’pink building’ 

Emaar Towers  

Emirates Hills  

Emirates Towers Boulevard Emirates Towers, Sheikh Zayed Road 

Festival Waterfront Centre  Dubai Festival City 

Hamarain Centre Adjoining to JW Marriott Hotel, Deira 

Holiday Centre Holiday Inn Crowne Plaza Hotel, Sheikh 

Zayed Road 

Ibn Battuta Mall Between Interchange 5 & Interchange 6 

on Sheikh Zayed Road 

Jumeirah Centre Jumeirah Beach road 

Jumeirah Plaza Jumeirah Beach Road 

Lamcy Plaza Next to the American Hospital, near the 

Zabeel Road/Karama area 

http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=10
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=1
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=3
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=5
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=6
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=7
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=8
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=9
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=2
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=40
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=43
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=11
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=13
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=48
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=70
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=66
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=15
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=41
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=12
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=42
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=51
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=16
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=17
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=36
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=18
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=19
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=21
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Shopping Mall Location 

Magrudys Shopping Mall Jumeirah Beach Road 

Mall of Arabia Dubailand 

Mall of the Emirates Interchange 4, Sheikh Zayed road 

Marina Walk Sheikh Zayed Road 

Mazaya Centre Off Sheikh Zayed Road after interchange 

No 1 

Mercato Mall Off Jumeirah Beach Road 

Mussalla Tower Mall Bank Street, Bur Dubai 

Oasis Center Shk Zayed Road near Khaleej Times 

office 

Palm Strip Shopping Mall Beach Road, Jumeirah opp. Jumeirah 

Mosque 

Reef Mall Salahuddin Road near Fish Round about, 

Deira 

Sahara Centre Dubai-Sharjah Highway 

Souq Al Bahar  

Souq Madinat Jumeirah 25 minutes away from Dubai 

International Airport 

The Center Abu Baker Al Siddique Road, opp. Dubai 

Cinema 

The Dubai Mall  Burj Dubai near the 1st interchange 

The Gold & Diamond Park Next to Internet City, Sheikh Zayed Road 

The Greens Centre Sheikh Zayed Road 

The Lakes Sheikh Zayed Road 

The Meadows  

The Springs  

The Village Mall Jumeriah Beach road 

Times Square Center Sheikh Zayed Road, At 3/4th Interchange 

Town Centre Jumeirah Beach Road near Jumeirah Beach Park 

Twin Towers Baniyas Road in Deira, along the Creek 

& near the Intercontinental Hotel 

Uptown Mirdiff  

Villa Moda Emirates Towers Hotel 

Wafi Shopping Mall Al Wasl road 

Warba Centre Abu Baker Siddque Rd, next to JW 

Marriott Hotel 

 

http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=45
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=38
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=37
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=4
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=22
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=23
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=46
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=27
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=24
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=34
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=25
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=68
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=33
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=26
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=72
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=60
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=50
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=31
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=44
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=20
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=32
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=74
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=28
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=29
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=69
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=47
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=65
http://www.dubaicityguide.com/shop/mall.asp?mallid=48
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Souqs 

Gold Souq 

Gold is serious business in this part of the world; gold Souq is a 

vibrant centre for gold-loving buyers and sellers. There are plenty 

of designs to choose from. The most popular are 24-carat, you can 

also get 18, 21 and 22 carat gold. 

Food Souq 

The fish market and the food and vegetable market are situated 

side-by-side in large hangar-like space by the creek.  

The food Souq bustles with over-enthusiastic salesmen who force 

their wares on you and buyers who haggle fiercely. The produce is 

delightfully fresh, and there’s no fish, fruit or vegetable too 

strange for this Souq. 

Spice Souq 

The Iranian shops in the spice Souq stock just about any spice you 

could think of. The thin alleyways of the Souq are fragranced by 

the pungent spices the vendors have on display.  

Big barrels of cumin, dried lemons and coriander seed surround 

you on all sides and vie for space alongside baskets of star of 

anise, stacks of cinnamon sticks and oodles of frankincense. This 

place is truly a heaven for food lovers. 

Textile Souq 

Materials are rife in the textile shops off Al Fahidi Street in Bur 

Dubai. The shops stock materials from the sub-continent and 

some of them are perfect for suits, shirts and skirts.  

If you find yourself a little short of cash there are ATM machines 

and a Thomas Cook exchange bureau. 

  

More Shopping Areas: 

Meena Bazaar/Cosmos Lane This is an open market shopping area for 

textiles and has a few gold shops as well. 

Al Fahidi Street This street is known for the wide variety 

of electronics it sells. Every brand of 

electronics is available here. 

Karama Market A general shopping complex for all kinds 

of goods and you can really bargain here! 

 


