
Новий Рік в Дубаї

      

Арабські Емірати наскрізь просякнуті екзотикою, адже це – Схід з чарівних казок «Тисячі
і однієї ночі» з верблюдами, кальянами і мінаретами, які тут цілком успішно сусідять з
височенними хмарочосами в стилі хай-тек, а нескінченні піщані пляжі – з величезними
критими катками. Тому якщо виникло бажання зустріти Новий Рік без снігу та морозів,
подорож у країну вічного літа – Арабські Емірати – це те, що вам потрібно!

Що ми побачимо

 Вежа Burj Dubai

Burj Dubai – найвища будівля на планеті за всіма чотирма категоріями, встановленим
Радою висотних будівель і міського середовища проживання, який і проводить оцінку.
Серед критеріїв – висота шпиля / антени, висота підлоги останнього «жилого» поверху,
висота даху і конструктивна висота будівлі. Саме ця вежа розцвічується сотнями
феєрверків по всій висоті! Це незабутнє видовище!

Пальмові острови

Пальмові острови – це друге рукотворне спорудження на Землі (поряд з Великою
Китайською стіною), яке можна побачити з Місяця неозброєним оком. Це три величезних
штучно створених «острова» діаметром 6 км – Джумейра (The Palm Jumeirah),
Джебель-Алі (The Palm Jebel Ali) і Дейра (The Palm Deira), – які являють собою «ствол» і
«крону» пальми, що складається із 17 гілок, навколо якої знаходяться два «півмісяця» з
«написами» з арабської вязи (захисний бар’єрний риф), які взяті як цитати з поем
принца Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума і переводяться як: «Щоб залишити рядки на
воді, необхідно прозріння; великі люди ставлять перед собою великі завдання »,«
черпати мудрість у того, хто нею володіє, не кожен сидить на коні є вершником ».

Бухта «Крик»
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Вся історія Дубай пов’язана з Бухтою «Крик» – природним морським рукавом. Її береги –
це історія торгових традицій міста. В районі Бар-Дубай між мостами Аль Мактум і Аль
Гархуд розкинувся Крик-Сайд парк, де приємно зробити прогулянку, милуючись зеленню
парку.
Внутрішня край Бухти в даний час є заповідником, що дає притулок багатьом видам
перелітних птахів. Під час осінньої міграції тут одночасно буває до 27000 пернатих.
Найкрасивіші з них – великі фламінго, для яких Бухта стала постійним домом.

Дубайський Торговий Фестиваль 2013

Дубайський Торговий фестиваль – справжній торговий рай для покупців з усього світу!
Протягом усього місяця магазини – учасники пропонують покупцям грандіозні знижки на
свої товари та послуги, які досягають 75%. На час фестивалю міські вулиці
«одягаються» у святкове вбрання з мільйонів вогнів, прапорів що розвіваються прапорів і
барвистих плакатів. У центрі міста встановлюються численні атракціони, проходять
виступи циркових артистів, танцювальних колективів і музичних груп, в парках
влаштовуються водні феєрії, лазерні шоу та феєрверки. Дубайська Установа з
проведення заходів і промо-акцій оприлюднила дати проведення 18-го Дубайського
Торгового Фестивалю: він відбудеться в період з 3 січня по 3 люте 2013 року.
Захід знову пройде під слоганом «Все найкраще – в Дубаї!» І матиме насичену культурну
програму.

Ski Dubai – лижний курорт

Ski Dubai – перший лижний курорт на Близькому Сході.
22,5 тисячі квадратних метрів, круглий рік покриті справжнім (ну, майже) снігом. Саме
цього, на думку групи Маджеда аль-Футтаіма (Majid Al Futtaim Group), не вистачало в
Об’єднаних Арабських Еміратах.
Висота будівлі 85 метрів (приблизно з 25-поверховий будинок), ширина – 80 метрів.
Місткість – 1,5 тисячі відвідувачів. Підтримується температура -1 -2 градуси за Цельсієм.
Сам нахил побудований як перевернута буква ‘L’. Курорт має 5 пробігів, які змінюються
по труднощі, висоті і крутизні. Найдовший спуск – 400 метрів – включає в себе
60-метровий «обрив». Вам не доведеться турбуватися про одяг або обладнанні. Ski Dubai
подбав про це, і пропонує гостям скористатися зимовим одягом, лижами або сноубордом
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