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5x in Dubai
01

daarvoor krijg je wel een twee
verdiepingen tellende suite, een
eigen butler, en word je bij het
verlaten van het hotel rondgereden
in een Rolls Royce. Als je van
extreme kitsch houdt, ben je hier
helemaal aan het juiste adres.
04

01

Hoogste gebouw ooit

De 828 meter tellende is officieel het
hoogste gebouw ter wereld. Deze
toren (waar je in kunt tot 452 meter
hoog) heette tijdens de bouw nog
Burj Dubai, maar net voordat hij af
was raakte Dubai krap bij kas, en
moest er bij de sjeik van Abu Dhabi
geld geleend worden om de toren af
te bouwen. De ijdele sjeik deed dit,
op voorwaarde dat de toren ook zijn
naam zou krijgen.
02

Uniek 7-sterrenhotel

Het Burj Al Arab is het enige 7-sterrenhotel ter wereld. De goedkoopste
kamer hier kost een slordige 1.000
euro per persoon per nacht. Maar
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Facts & figures
* Dubai is geen zelfstandig land,
zoals vaak gedacht, maar een
van de in totaal 7 Verenigde
Arabische Emiraten.
* Dubai is zowel de naam van
het emiraat als van de 2,1 miljoen
inwoners tellende hoofdstad.
* Dubai is een ‘tax free zone’;
inwoners betalen geen belasting.
* Dubai heeft zeer strenge
wetgeving. Zo mag je niet de
hand van je geliefde vasthouden
op straat (of welke andere vorm
dan ook van genegenheid tonen).

De Armani-nachtclub

Heel hot, hip en happening Dubai
staat op de dansvloer en aan de bar
van Club Armani Privé, gezeten in
het fancy Armani Hotel in de voet
van de Burj Khalifa. De meeste clubs
en bars zitten in Dubai overigens in
hotels - omdat alleen hier alcohol
geschonken mag worden.
03

Schaatsen in de Dubai Mall

Dubai wil in alles de grootste zijn.
Nog zo’n wereldtitel hebben ze met
‘de grootste shoppingmall ter
wereld’: 500.000 vierkante meter
winkeloppervlak, ruim 1.200
w inkels, een bioscoop met 22 zalen,
het grootste indooraquarium ter
wereld, én... een ijsbaan. Ga je liever
skiën? Pak dan een taxi naar de Mall
of the Emirates en je suist zo van die
indoorberg af.

05

Woestijnsafari

Net als Las Vegas is Dubai een stad
van glitter en kitsch, opgetrokken
uit de woestijn. Het gebied eromheen
is niets anders dan één grote
zandbak. Leuk voor ‘desert safari’s’,
waarbij je in een 4-wheeldrive rondscheurt door kilometers glooiende
zandduinen. Liever een woestijntochtje dat wat minder adrenaline
veroorzaakt? Kamelen te over.

* Op ongehoorzaamheid staan
fikse boetes. Door rood rijden kost
je hier zo’n 2.000 euro.
* Nog maar 6% van de inwoners
is ‘local’, de overige bewoners
van Dubai zijn voornamelijk
expats en ‘goudzoekers’ uit de
rest van de wereld.

Tips van een local - Erwin de Wijs (managing partner Wijs & Miller executive search)
‘Ik kom graag in het Media One Hotel The Deck on 8, vanwege de wekelijkse ‘Dutch in Dubai’-borrel op donderdag en
de hippe loungebar bij het zwembad. Ook de Jetty Lounge en Beach Bar & Grill in het Royal Mirage Hotel is een relaxte
plek om een drankje te doen. Bij restaurant Zuma in het International Financial Centre, de Zuidas van Dubai, is het zien
en gezien worden - en ze serveren heerlijk Japans eten.’
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