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Dubai

KAUPUNKIOPAS
MITÄ UUTTA? MINNE MENNÄ? KAIKKI TÄRKEÄ KAUPUNKILOMALLE PARHAISTA HOTELLEISTA PUTIIKKEIHIN.

EPÄTODELLINEN

Mahtipontinen miljoonakaupunki
tarjoaa kuumia rantoja ja voiko

olla totta -arkkitehtuuria.

TEKSTI SANNA WALLENIUS • KUVAT SANNA WALLENIUS, GETTY IMAGES, DUBAI TOURISM, HOTELLIT



BURJ KHALIFA

828 metriin nouseva Burj Khalifa on yhä maail-
man korkein rakennus. 555 metrin korkuiselta
näköalatasanteelta saa hyvän käsityksen aavikko-
kaupungista. Varaa liput Burj Khalifaan etukä-
teen netistä, alkaen 36 e. Jos haluat majoittua
pilvenpiirtäjään, valitse Giorgio Armanin hotelli. 
� burjkhalifa.ae/en

DUBAI FOUNTAINS

Burj Khalifan juurella voi nauttia upeasta suihku-
lähde-show’sta ilmaiseksi. Turkoosina hohtava
tekojärvi on jo päivällä nähtävyys, mutta muut-
tuu illan pimetessä teatraaliseksi näyttämöksi.
Korkealle nousevat vesipatsaat tanssivat Andrea
Bocellin, Michael Jacksonin ja arabimusiikin
tahdissa. 
� thedubaimall.com

DUBAI MARINA

Dubain satama imaisee matkailijan suurkaupun-
gin tunnelmaan. Pilvenpiirtäjien juuressa kiemur-
telee leveä kanava. Päivä kuluu miljonäärien
jahteja ihastellessa, turisti voi valita vaikkapa

illallisristeilyn. Sataman kupeessa voi 
shoppailla ja viettää rantaelämää. 

PALMUSAARI

Maailman suurin tekosaari koostuu
kaksi kilometriä pitkästä varresta ja 
17 oksasta. Päässä komeilee Atlantis-
hotelli, jonne ei ole asiaa ilman 
huone- tai pöytävarausta. Yläilmoista

palmusaaren näkee parhaiten Dubai
Marriot Harbour -hotellin

ravintolakerroksesta. 

KITE BEACH 

Dubain paras ranta on täynnä värikkäitä katu-
ruokakojuja ja aktiviteetteja. Kite Beachilla voi
pelata lentopalloa, suppailla ja leijasurffailla.
Kävelymatkan päässä on Jumeirah Public Beach,
jonka kupeessa sijaitsee kuuluisa hotelli Burj Al
Arab. 

SOUK MADINAT JUMEIRAH 

Kanavan basaari- ja hotellikompleksi on raken-
nettu perinteiseen arabityyliin. Vaikka keskukses-
sa on kauppoja ja ravintoloita, tunnelma pysyy
rauhallisena. Kanavassa voi tehdä retken perin-
teisellä abra-veneellä, 24 e.
� dubai-abra.com
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KUN MATKUSTIN Dubaihin, kuvittelin ottavani
kaupungin haltuun hetkessä. Kuinka väärässä olinkaan!
Dubain nähtävyydet levittäytyvät noin 40 kilometriä
leveälle alueelle, joten jo siirtymisiin kuluu aikaa.

DUBAI JAKAA mielipiteitä. Osa pitää sitä teennäisenä
leikkikaupunkina, jossa kaikki on vedetty överiksi. Matkai-
lijan kannalta Dubai toimii. Ravintola- ja viihdetarjonta on
huikea, hotellivalikoima laaja ja palvelu ensiluokkaista.
Kaupunki on todella siisti.

BUDJETTIMATKAILIJALLE Dubai on vaativa pala,
muttei mahdoton. 

K AU P U N K IO PAS � D U BA I

Bur Dubain
tekstiilibasaari
on täynnä
upeita kankaita.

Romanttinen Souk
Madinat Jumeirah
vilisee hääpareja. 

Siistit rannat ovat
Dubain ylpeys.
Jumeirah Public
Beachiltä näkyy 
Burj Al Arab.

5 syytä lähteä

1

Aurinkovarmuus 

2

Upeat rannat

3

Vain kahden tunnin 
aikaero Suomen aikaan

4

Vau-arkkitehtuuri

5

Luksushotellit

Basaarien kera-
miikkakojuissa iskee
valinnan vaikeus.

22–25 C
Dubain keskimääräinen
päivä lämpötila joulu–

helmikuussa on 
miellyttävä.

Dubain suihku-
lähteistä voi
nauttia esimerkiksi
veneajelulla, 16 e.

SANNA
WALLENIUS

matkailutoimittaja

Ällistyttävä

EKA KERTA 
– PAKKO KOKEA
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Sisäpiirin 
vinkit

1 Al Quoz
Dubain kiinnostavin taidekeskus

löytyy Al Quozista, Alserkal Ave-
nuelta. Tehdashalleissa on Grey

Noisen, Custotin, Lawrie Shabibin,
Leila Hellerin, ja The Third Linen
galleriat. Al Quozissa voi nauttia
myös elokuvista ja konserteista.

� alserkalavenue.ae 

2 Brunssit
Ravintola Traiteurin kala- ja äyriäis-

valikoimat ovat loistavat, samoin
juustot. Vielä enemmän pidän

japanilaisen Zuman sushipöydästä.
Samppanjabrunsseja tarjoillaan
perjantaisin. Tee pöytävaraus!

Brunssi maksaa 120–190 euroa. 

3 Treenipaikat
Marina Walkin Trident Wellness

Centerissä on ihana sukeltaa
intialaiseen jooga- ja meditaatio-
kulttuuriin. Jumeirah Beachin ja

Burj Al Arab -hotellin välissä kulkee
puolestaan 14 kilometrin mittainen

pehmeä juoksurata. 

MARSA VON WALZEL
toimitusjohtaja, asunut 

Dubaissa 18 vuotta

2020
Dubaissa

valmistaudutaan Expo-
maailmannäyttelyyn,

joka järjestetään vuoden
päästä lokakuussa. 
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KANSANLUONNE
Arabiemiraatteja pidetään
ylpeänä kansana, jolle rikas-
tuminen on tärkeintä. Kiiltä-
vän kulissin takana moni pai-
kallinen elää kuitenkin varsin
maanläheisesti. Dubailainen
on kohtelias ja ystävällinen.

ARVOT
Dubaissa nuoremmat kunni-
oittavat vanhempiaan ja perhe
on tärkeä. Moniavioisuus on
sallittu, mutta vähenemään
päin. Erotilanteissa mies on

velvollinen tukemaan vaimo-
aan taloudellisesti.

KEHU TÄSTÄ
Palvelukulttuuri on Dubaissa
erityisen hyvää ja ystävälli-
syys tuntuu aidolta. Hotelleis-
sa ei tarvitse juuri ovia itse
availla eikä ravintoloissa
huhuilla tarjoilijaa. 

TABU
Dubailaiset arvostavat šeikke-
jään ja kuningasperhettä,
heistä ei puhuta pahaa. Homo-

seksuaalisuus on Dubaissa
lain mukaan kiellettyä. Sha-
ria-lain mukaan siitä voidaan
tuomita jopa kuolemaan.

SOSIAALINEN 
PELISÄÄNTÖ
Dubaissa ei saa pukeutua
liian paljastavasti. Uima-asut
sopivat hotellin allasalueelle
ja rannoille, mutta kadulla
pitää kunnioittaa kulttuuria
ja pukeutua peittävämmin.
Suuteleminen ja halailu julki-
silla paikoilla on kiellettyä.

OHO!
• Moni luulee, että arabi-
emiraatit ovat raittiita. 
Paikalliset voivat kuitenkin
hankkia luvan alkoholin
nauttimiseen.
� Pukeutumisetiketti on
väljentynyt. Nuoria miehiä
näkee usein farkuissa ja 
t-paidoissa. Naistenkin pu-
keutuminen on muuttunut
länsimaisemmaksi.
� 80 prosenttia maan 
2,1 miljoonasta asukkaasta
on ulkomaalaisia.

Tutustu dubailaiseen

šukran
Kiitos arabiaksi.

Yhdistyneiden arabi-
emiirikuntien virallinen
kieli on arabia, mutta

englannilla pärjää ravin-
toloissa ja kaupoissa.

KALLIS | RENAISSANCE
DOWNTOWN HOTEL

Ylellisistä ja tilavista huoneista

on näköala Burj Khalifalle tai

kanavalle. 74-neliöisen sviitin

hintaan sisältyvät lounge-

palvelut. Sviitti kahdelle

alkaen 448 e. 

�Marasi Drive. 

marriott.com 

HALPA | TRYP BY
WYNDHAM

Al Barshan kupeessa sijaitse-

vasta hotellista on lyhyt

matka Jumeirahin palmu-

saarelle ja Dubai Marinaan.

Kahden hengen huone

alkaen 45 e. 

�Al Saef 1 Street.

trypwyndhamdubai.com

YLLÄTTÄVÄ | XVA ART
HOTEL

Bastakiyan boutique-hotelli on

sisustettu arabityyliin. Hotellis-

sa on 15 huonetta ja viehättä-

vä sisäpiha. Kahden hengen

huone alkaen 150 e. 

�Al Fahidi Street.

xvahotel.com

MAJOITUS KAHDELLE ALKAEN 45 EUROA

Bastakiyan XVA Art
Hotel tuo mieleen
Tuhannen ja yhden
yön tarinat.

Tryp By Wyndham
haastaa hinnallaan
luksushotellit.

Renaissance
Downtown
Hotelin sviitti
sopii vaativaan
makuun.



RAVINTOLAT

ARABIAN TEA HOUSE 

Lähi-idän keidas on kuin hyppy vanhaan
aikaan. Paikallisten suosimassa ravinto-
lassa nautitaan wrapeista, lammasruuista,
kebabeista ja raikkaista mocktaileista.
Useimmat annokset 5–10 e. 
� Al Fahidi Street. arabianteahouse.net

SALT 

Kite Beachin suosituin hampurilaispaikka
mehevien pihvien ja rapeiden ranskalais-
ten ystävälle. Keittiönä toimii amerikka-
laistyylinen asuntovaunu, jonka luukulta
tehdään ruokatilaukset. Hampurilais-
ateria juomineen 15 e. 
� 2C Street, Kite Beach. find-salt.com

BHAR

Rento ja mutkaton ravintola, vaikka
toimiikin viiden tähden hotellissa. 
Listalta löytyy tuhtia lihaa ja mehevää
kalaa, mutta myös kasvisvaihtoehtoja.
Testaa tiikerikatkaravut yrttivoissa 
haudutetun sahramiriisin kera, 38 e. 
� Marasi Drive. bhar-dubai.com

FISH BEACH TAVERNA

Hyppy Kreikkaan. Sinivalkoiseksi sisus-
tettu rantaravintola on parhaimmillaan
iltaisin, kun aurinko järjestää ruokailijoille
oman näytöksensä. Listalla mustekalaa,
fetaa, tzatzikia ja viininlehtikääryleitä.
Pääruuat 14–36 e. 
� Le Meridien Mina Seyahi Beach 
Resort & Marina. fish-dubai.com

AL USTED SPECIAL KABAB

Kaupungin vanhimman persialaisravinto-
lan erikoisuus ovat herkulliset lihavartaat,
joilla saa vatsan täyteen 6–7 eurolla.
Seinillä on valokuvia ravintolassa vierail-
leista julkkiksista. Al Fahidin metro-
aseman lähellä. 
� Meena Bazaar, Al Musalla Road.

SAFFRON

Palmusaaren Saffron tarjoaa perjantaisin
brunssielämyksen, joka ei taatusti 

unohdu. Ylellisistä noutopöydistä saa 
kaikkea kaviaarista suklaaputoukseen 
ja laatusamppanjoihin. Brunssi valikoi-
duin alkoholijuomin 132 e. 
� Atlantis The Palm. 
atlantisthepalm.com/restaurants/saffron

KAHVILAT & 
BAARIT

CINNABON

Dubain suurimmat pullat ja herkullisim-
mat kuppikakut. Tarjolla myös lämpimiä
voileipiä. Kahvi ja pulla 8 e. 
� Dubai Mall. 

FÚME

Fúmen monstershake on nimensä
veroinen. Pirtelöiden päälle on pinottu
kaloripitoisimmat karkit ja kastikkeet.
Hinnat 5–10 e.
� Level 1, Pier 7. pier7.ae

TANIA’S TEAHOUSE 

Pastellisävyinen teehuone hemmotte-
lee kävijää juomavalikoimalla, myös

kahveilla. Suosittelen myös paikan
nimikkojuustokakkua, 8 e. Tee 5 e. 
� Villa 779a, Jumeirah Beach Road.
taniasteahouse.com

RAW COFFEE COMPANY 

Kahviharrastajan kannattaa suunnata 
Al Quozin taidekaupunginosaan, jossa
iltapäiväsumpit voi nauttia artesaani-
paahtimossa. Erikoislatte 14 e.
� Street 7a, Warehouse #10, 
Al Quoz 1. rawcoffeecompany.com 

IRIS DUBAI

Näköalasta kannattaa joskus maksaa.
27. kerroksessa sijaitsevassa katto-
baarissa maistuu lasillinen kuohu-
viiniä 14 e. 
� Hotel Oberoi, Business Bay.
irisdubai.com 

LEVEL 43 SKY LOUNGE 

Upea kattoterassi 43. kerroksessa.
Happy Hour joka päivä kello 18–20 ja
naisten ilta tiistaisin, jolloin erikoistar-
jouksia. Cocktailit normaalisti yli 10 e.
� Hotel Four Points by Sheraton, 
Sheik Zayed Road. level43lounge.com

Arabimakuja ja 
samppanjabrunsseja

Jos haluat syödä edullisesti, suuntaa Deiraan ja 
Al Fahidiin. Loman aikana kannattaa kokeilla ainakin 

kerran viiden tähden hotellien kuplivia brunsseja.

Mausteinen
kasvisruoka ja
tahnat ovat
arabialaisen
keittiön aarteita.
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� Dubain
kattobaarit,
kuten Level 
43 Sky 
Lounge, ovat
upeimmillaan
auringonlaskun
aikaan.

�� Kite 
Beachin
värikkäät kaupat
ja ruokarekat
tuovat mieleen
Amerikan.

� Nauti
lämmintä 
khubz-leipää
hummuksen
kanssa.

kaksi yhden

hinnalla
The Entertainer -mobiilisovel-
luksessa on ravintoloihin kaksi

yhden hinnalla -tarjouksia. 
Tiistaisin ja keskiviikkoisin

baarit tarjoilevat naisille 
ilmaisia drinkkejä.
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DUBAI MALL

Maailman suurimmalla kauppakeskuksella
on kokoa 50 jalkapallokentän verran.
1 300 myymälän joukossa on kaikkea
halpaketjuista huippubrändeihin ja jalo-
kiviin. Dubai Mall on ahmaissut sisäänsä
myös luistelukentän, meriakvaarion ja 
155 miljoonaa vuotta vanhan dinosauruk-
sen luurangon. 

� Financial Center Road. thedubaimall.com

MALL OF THE EMIRATES

Viidentoista kilometrin päässä keskustasta
sijaitsevaan kauppakeskukseen on kätevin

hujauttaa metrolla. Mall of the Emiratesin
yhteydessä toimii viisi hotellia ja sisälasket-
teluhalli. Myymälöitä saman katon alla on 
yli 700. 

� Sheikh Zayed Road. malloftheemirates.com 

DUBAI OUTLET MALL 

Muihin ostoskeskuksiin verrattuna edullisem-
pia löytöjä voi tehdä Dubai Outlet Mallissa,
jossa myydään pois vanhoja mallistoja. 
Alimmillaan hinnat ovat maanantaisin. 

�Dubai–Al Ain Road. dubaioutletmall.com 

SOUKIT

Basaarit ovat Dubain sielu. Kulta- ja mauste-
souk sijaitsee Deirassa. Värikkäiden kankai-
den basaari odottaa ompelijaa Al Fahidin
puolella. Varaudu innokkaisiin myyjiin. 

DRAGON MART

Kaksi valtavaa rakennusta on täynnä edullista
sisustus- ja kodintavaraa sekä vaatteita. 
Ole tarkkana, moni tuote on kopio.

� International City Al Awir Road, 

Interchange 5. dragonmart.ae 

BOX PARK 

Nähtävyys jo arkkitehtuurinsa vuoksi:
kauppa- ja ravintolapuisto on rakennettu
kontteja hyödyntäen. Box Parkista löytyy
muotia, sisustustavaroita ja herkkuja.

�Al Wasl Road. boxpark.ae

Basaareja ja ikkunashoppailua
Dubain valtavissa kauppakeskuksissa viihtyy, vaikkei ostaisi mitään.

� Dubai Mallin
meriakvaariossa on
10 miljoonaa litraa
vettä.

� Jätä matka-
laukkuun tilaa
maustetuliaisille.

� Tinkiminen
kuuluu asiaan
soukeissa.
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1 AAVIKKOSAFARI 

Oranssinkeltaisena hehkuva
hiekka-aavikko on liikuttava
kokemus, jota ei kannata
jättää väliin. 

Hurjan jeeppiretken kruu-
naa auringonlasku ja arabia-
lainen illallinen dyyneillä
tulishow’ta ja napatanssia
katsoen. Retki maksaa kes-
tosta ja järjestäjästä riippuen
35–50 e.
� getyourguide.fi

2 ILTA OOPPERASSA 

Janus Rostockin suunnitte-
leman Dubain oopperatalon
rikkaus on sen monipuolisuu-
dessa. 

Loppuvuodesta ohjelmis-
tossa ovat klassiset Pähki-
nänsärkijä ja Oopperan 
kummitus, liput 61 e, mutta
yhtä lailla talo taipuu Beatle-
sin ja Aretha Franklinin
tribuuttikonsertteihin, 37 e. 
� dubaiopera.com

3 VANHAKAUPUNKI

1980-luvulla brittiarkkitehti
Rayner Otter kunnosti itsel-
leen talon Al Bastakiyan his-
toriallisesta kaupunginosasta.
Hän kuuli, että alue aiotaan
purkaa ja kirjoitti prinssi
Charlesille. Prinssin ansiosta
kaunis vanhakaupunki säily-
tettiin. Viehättävillä kujilla on
kahviloita, gallerioita ja kiin-
nostava kulttuurikeskus.
� cultures.ae

4 TANDEMHYPPY

Miltä tuntuu tippua lento-
koneesta liki kaksisataa
kilometriä tunnissa? 
Se selviää Skydive Dubai
-keskuksessa, jossa voi
nousta pienkoneella tai-
vaalle ja hypätä kyydistä
kokeneeseen laskuvarjo-
hyppääjään kiinnitettynä
Palmusaaren ja pilven-
piirtäjien yllä. Noin 540 e.
� skydivedubai.ae

4 unohtumatonta elämystä
Hiekkaa silmänkantamattomiin, klassista musiikkia, hieno 
historiallinen kortteli vai adrenaliiniryöppy yläilmoissa?
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� Kultabasaarin
64- kiloinen sormus
on maailman suurin. 

Syöksy liitopuvussa
vaatii jo taitoa, mutta
Dubain yllä tehdään
myös tandemlasku-
varjohyppyjä.
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HUIMAA VAUHTIA Dubain rinnalle
kirinyt Arabiemiraattien pääkaupunki
Abu Dhabi houkuttelee vierailuun. Jos
aikaa on vain päivä, se kannattaa käyttää
kaupungin kiinnostavimpaan nähtävyy-
teen, šeikki Zayedinmoskeijaan. Mar-
morilla, kullalla ja kristallilla koristeltu
rakennus on mykistävä näky. 

Hohtavan valkoiseen moskeijaan
mahtuu 40 000 rukoilijaa ja se on avoin-

na ympäri vuoden. Moskeija avattiin 
12 vuotta sitten. Kätevimmin moskeijaan
pääsee bussiretkellä, jonka voi ostaa
hotellista tai esimerkiksi Get Your Guide
-verkkopalvelun kautta. Matkapaketit
maksavat kestosta riippuen 48–63 e. 

Muista pukeutua moskeijaan peittä-
västi, naisten on käytettävä huntua.

� szgmc.gov.ae

Syrjähyppy Abu Dhabiin
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Šeikki Zayedin
moskeijan
kiertämiseen
kannattaa varata
muutama tunti.

1 Kauneushoidot
Jos haluat kokea ripauksen luksusta,
varaa kauneushoito Royal Mirage

-hotellin One & Only Spasta. Edulli-
sia ja laadukkaita hierontoja ja kasvo-
hoitoja on puolestaan Dreamworks-

ketjulla. Hinnat alkaen 40 e.
� oneandonlyresorts.com, 

dreamworks.ae

2 Ravintola Al Fanar 
Suosikkiravintolani tarjoaa perinteis-

tä arabialaista ruokaa edulliseen
hintaan. Vatsan saa täyteen jo 10

eurolla. Ketjulla on Dubaissa kolme
ravintolaa, viihtyisin niistä sijaitsee

Dubai Festival City Mallissa. 
� alfanarrestaurant.com

3 Shisha 
Kun tapaan ystäviäni, tilaamme

pöytään shisha-vesipiipun ja poltte-
lemme sitä illallista odotellessa. Al
Shorfan terassi on paikallisten mie-
leen. Ravintolassa on myös edullista

ruokaa ja mukava henkilökunta. 
� alshorfadubai.ae

Sisäpiirin 
vinkit

FATEMA ALGHFELI
talousjohtaja, asunut Dubaissa

vuodesta 1998

210 METRIÄ
Bluewaters-saarelle 
avautuu vielä tänä 
vuonna maailman 

korkein maailmanpyörä. 

THE GREEN PLANET

TAPAHTUMAT

Fashion Forward Dubai
Huippusuunnittelijoiden muotia
näytöksissä Dubain Design Districtillä
29.10.–1.11. 

Rise DXB
Ainutlaatuinen aavikon valotapahtu-
ma, jossa päästetään ilmaan tuhansia
lyhtyä ja nautitaan musiikista. 8.11.

Dubai Design Week
Kaupunki täyttyy näyttelyistä, kun
luovien alojen suunnittelijat esittelevät
uusia ideoitaan.10.–15.11.

Yogafest
Kolmepäiväinen joogafestivaali on
ilmainen kaikille. Paikkana Dubai
Internet Cityn puisto. 20.–22.11.

African Food Fest
Afrikkalaista ruokaa, musiikkia ja
makuja Dubai Creek Parkissa. 
Maksuton tapahtuma. 28.11.

NÄIN PERILLE

Lennot
Suora lento Helsingistä Dubaihin kestää 6,5 tuntia. Loka–
maaliskuussa Dubaihin liikennöi Finnair, Flydubai lentää 
kaupunkiin vuoden ympäri. Meno–paluu alkaen 310 e. 

Kentältä keskustaan
Dubain kansainvälinen lentokenttä on maailman vilkkaimpia.
Kolmen terminaalin ja keskustan välillä liikennöi metro. 
Taksimatka kaupunkiin maksaa noin 20 e. 

Liikkuminen
Dubai ei suosi jalankulkijoita. Kaikkialle liikutaan julkisilla 
kulkuvälineillä tai edullisella taksilla. Taksin alkumaksu on 3 e 
ja kilometritaksa 0,50 e. Kaupungissa on kaksi metrolinjaa,
joita pitkin itseohjautuvat junat kulkevat 4–7 minuutin välein
aamuviidestä yhteen yöllä. Metromatka 0,50–1,60 e. 
Viiden euron päivälipulla saa ajella rajattomasti myös busseilla
ja raitiovaunuilla. Metrossa syömisestä tai juomisesta voi 
seurata sakkomaksu. 

Paras aika matkustaa
Joulu-, tammi- ja helmikuussa lämpötila on 24–29 astetta ja 
ilmankosteus 50–60 astetta. Merivesi on aina 21–32-asteista.
� visitdubai.com

Arvion mukaan
Dubaihin 
matkustaa 
ensi vuonna

20
miljoonaa 

matkailijaa.
Vuonna 2018 luku
oli 16 miljoonaa.
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DUBAI FRAME 

BURJ KHALIFA

CAYAN TOWER 

BURJ AL ARAB 

THE OPUS

1 Burj Khalifa 
2 Ooppera
3 Cayan Tower 
4 Lentokenttä
5 Dubai Frame 
6 Vanha kaupunki
7 The Green Planet

-sademetsäpuutarha 
8 Dubai Mall

-ostoskeskus
9 Burj Al Arab Jumeirah 
10 Dubai Marina
11 The Opus
12 Al Quoz


