Dubaj

Xénia Šlosarčíková

Magic Travel

NÁKUPY

Navštívte Dubaj s Magic
Travel v októbri a novembri
- na 4 noci už od 890 eur.
D U B A I

novodobý nákupný raj

Zatiaľ čo sa v januári spamätúvame
z vianočného ošiaľu, v Dubaji sa začína
najväčšia nákupná horúčka, a to priamo pod
rozpáleným arabským slnkom. Od obrovských
zliav a lotérie (s Porsche, ako hlavnou cenou)
až po nespočetné množstvo podujatí pre tých
najmladších je dubajský nákupný festival viac
než len obyčajným výpredajom.
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Dubajský nákupný festival sa
tradične koná začiatkom roka, kedy
prevládajú denné teploty ideálne
na plávanie a slnenie a večery ako
stvorené na prechádzky po miestnych
trhoch s lokálnymi špecialitami,
na návštevy miestnych kultúrnych
podujatí či obdivovanie ohňostrojov
na vždy jasnej oblohe. V chladnejšie
večery sa žiada prehodiť si cez
ramená pashminu - na jej kúpu
je príležitostí viac než dosť.

V nákupnom centre

Po väčšinu roka je v Dubaji na
prechádzky príliš horúco, a tak
obchodné centrá ponúkajú príjemný únik a úľavu od rozpáleného vzduchu
vonku. Podobne ako u nás aj tu vytvárajú spoločenské zóny - na posedenie
s priateľkami pri káve, návštevu kina, divadla, galérie či fitnes centra. Ba v Dubaji
si v nákupnom centre môžete aj zalyžovať v rámci príprav na zimnú sezónu...
skrátka, tunajšie centrá ponúkajú všetko, na čo si len dokážete spomenúť a stávajú

ekvivalentom starých námestí v európskom štýle.
Zo všetkých centier najopulentnejšie Mall of the
Emirates sa pýši najkrajšou výzdobou s nablýskanými
mramorovými podlahami a nádherným osvetlením a
ponúka výber najvychytenejších dizajnérskych značiek,
butikov, parfumérií a neprekonateľných atrakcií (vrátane
Ski Dubai). Gastronomický zážitok zaručí Emporio
Armani Caffe, Almaz by Momo či Apres bar.

Na trhu

Ak sa pri honbe za najlepšou ponukou ocitnete
na niektorom z miestnych trhovísk, vyjednávajte,
vyjednávajte, vyjednávajte... V tom predsa spočíva
všetka zábava nákupu na trhoviskách. Z ponúkanej
ceny vždy zrazte 50%, načo predávajúci najskôr
zareaguje hlasným smiechom a potom ponúkne
vyššiu cenu. Tvárte sa odhodlane a trochu zvýšte
svoju ponuku. A takto pokračujte, až sa dohodnete na
vzájomne prijateľnej cene. Tá pre vás bude ešte stále
skvelá v porovnaní s cenou podobných kúskov u nás.
Nevracajte sa však k svojej prvotnej ponuke a nikdy
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neodchádzajte, považuje sa to za extrémne
hrubé a urážlivé. Na trhu najlepšie nakúpite
textílie, koberce, parfumy, korenia a zlato.
Hoci Dubaj svoje bohatstvo vybudoval
na exporte a importe, ponúka množstvo
produktov vyrábaných lokálne, vrátane
kúskov od miestnych návrhárov a dizajnérov,
ktorí sa snažia kombinovať tradičnú kultúru
a symboly emirátov s najnovšími módnymi
trendmi. Preto sa nebojte experimentovať
a doneste si z dovolenky niečo unikátne.
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Pri bazéne s kokteilom
Dubajské nákupné centrá sú otvorené
12 hodín denne, zvyčajne do 22.00,
a tak dopoludnie i odpoludnie si
môžete vychutnávať pri hotelovom
bazéne s kokteilom v ruke či na
rozpálených plážach Jumeirah.
Ak sa teda rozhodnete stráviť návštevu
Dubaja nekonečnými nákupmi vo veľkom
štýle, nezabudnite ulahodiť aj svojmu
telu i duchu a dopriať si unikátny luxus,
ktorý miestne hotelové siete ponúkajú
všetkým vášnivým shopoholičkám.

Jumeirah Zabeel
Saray

V tomto rezorte sa personál
k návštevníkom správa ako ku kráľovskej
návšteve a dbá na každý detail. Vďaka
tomu sa tu hostia môžu cítiť ako praví
králi či kráľovné z dávnej Otomanskej ríše,
z ktorej Zabeel Saray čerpá inšpiráciu.
Luxusný plážový rezort Jumeirah
Zabeel Saray sa nachádza na jednom zo
slávnych umelých ostrovov kultového
súostrovia Palm Jumeirah. Ponúka
fascinujúci výhľad na Perzský záliv
a pôsobivú panorámu Dubaja. V dosahu
ležia všetky atrakcie typické pre Dubaj -
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golfové ihriská na svetovej úrovni, nákupné a zábavné centrá,
ako aj tradičné trhy a ohromujúce architektonické stavby.
Hotel patrí do prestížnej siete Jumeirah Hotels & Resorts a
vo svojich 405 izbách a apartmánoch spája bezkonkurenčný
luxus s imperiálnym dotykom. Opulentný interiér rezortu,
inšpirovaný palácom z osmanského obdobia, ponúka
ručne maľované fresky, turecké umelecké diela a úžasné
nástenné maľby, ktoré dotvárajú predstavu o veľkoleposti
Zlatého veku. Všetky izby hotela sú zariadené v tureckom
štýle, s parketovými podlahami a vysokými stropmi.
Hotel má 7 reštaurácií, ktoré ponúkajú svetové špeciality
od tureckej kuchyne až po francúzske lahôdky v reštaurácii
Perles. V srdci Jumeirah Zabeel Saray nájdete aj veľkolepé
osmanské kúpele TALIS na ploche 8.000m². Môžu sa
pochváliť 42 samostatnými kúpeľnými izbami a apartmánmi,
krytým bazénom a 3 tureckými kúpeľmi Hammam.

Armani Hotel Dubai
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Giorgio Armani sa stal pojmom v móde, štýle i dizajne a svoj
vkus dokázal preniesť aj do hotelového priemyslu s ambíciou
vytvoriť najkvalitnejšiu medzinárodnú sieť hotelov, rezortov
a rezidencií - na základe spolupráce spoločností Giorgio
Armani a Emaar. Od interiérového dizajnu až po starostlivo
vyberané látky a materiály, každý aspekt hotelov tejto siete
nesie pečať Armani a hotelové izby aj verejné priestory sú
zariadené kolekciou domáceho nábytku Armani/Casa. Jeden
z najluxusnejších hotelov Armani Hotel Dubaj našiel svoje
miesto vo vnútri najvyššej veže sveta Burj Khalifa, kde mu
patrí jedenásť poschodí. Tu majú exkluzívni členovia klubu
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prístup do reštaurácie, kúpeľov, salónikov a nočného klubu.
Celý interiér hotela navrhol sám Giorgio Armani so zmyslom pre
štýlový komfort a funkčnosť, a tak v každej zo 160 izieb privíta
hostí prestížny svet elegancie. Špeciálnu pozornosť venoval
výberu luxusných materiálov, predovšetkým drevu, látkam či
kameňu, farebne prevláda zlatá, ktorá od nepamäti symbolizuje
bohatstvo, blahobyt a moc. Zakrivené steny zdobia luxusné
tkaniny aj koža, ručne spracovaná vo Florencii, podlahy pokrývajú
japonské tatami a kúpeľniam dominuje
dramatický bambusovo zelený mramor
z Brazílie. Sofistikované farby, čisté línie a
unikátne textúry sa prelínajú s ohromujúcou
architektúrou veže Burj Khalifa.
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