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С екипа на предаването 
„Професия турист” пъ-
туваме много по света 

и се стремим да запознаем 
зрителите пред малкия 
екран с непознати и далечни 
места. Кътчета, до които не 
всеки може да се докосне. 
Едно такова място е страната 
на неограничените въз-
можности – Дубай. Дори за 
екипа на предаването това е 
сбъдната мечта.

Още със слизането на лети-
щето почувствахме атмосфе-
рата на един различен свят, 
изпълнен със спокойствие и 
топлина в ориенталски стил. 

Дубай е място, в което се 
преплитат 

два противоположни 
и взаимоотричащи 
се свята

Единият е модерният, 
космополитен свят, в 
който можете да видите 
най-красивите и скъпи 
архитектурни постижения, 
уникални сгради, издигнати 
за отрицателно време, скъпи 
магазини, в които ще наме-
рите както маркови дрехи, 
така и най-новите техноло-
гии. От другата страна стои 
ислямският свят, който е 
съхранил в себе си тради-
циите на Ориента – рядко 
ще видите местни жени по 
улиците и ако срещнете та-
кива, те ще бъдат облечени 
в черно, като се виждат само 
очите им, а мъжете – с бели 
одежди и броеници в ръка. 
Имено този, вторият свят, е 
запазил природните красоти 
на Дубай – уникално красиви 
плажни ивици с кристално 
чиста морска вода и пустиня, 
която предизвиква смесени 
чувства - на възхищение и 
страх едновременно.

Това, заради което с екипа 
на „Професия турист“ ре-
шихме да посетим Дубай в 
началото на годината, е 

прочутият Шопинг 
фестивал

 В продължение на 1 месец 
в целия Дубай се правят 
намаление на всички колек-
ции, включително и новите. 
Така цените на стоките дос-
тигат до -80%. По това време 
на годината идват хора от 
цял свят и ако си харесате 
нещо, веднага го купете, 
защото след 10 мин. няма да 
го има. Специално за този 
период се строи фестивално 
градче в пустинята. То пред-
ставлява нещо като панаир, 
разположен на огромна 
площ. Има участници от цял 
свят. Всяка от тях изгражда 
своя палата, в която пред-
лага традиционни стоки. 
Влизайки в една от тях се 
пренасяте на друго място. 
Така можете да обиколите 
света и да си напазарувате 
от Египет, Тайланд, Китай, 
Африка, Пакистан, дори 
Европа, но предста-
вена само от Чехия. 
Обикновено не стига 
един ден, за да се 
обиколи всичко. 
На панаира има и 
увеселителен парк, 
изкуствена река с 
лодки, която обика-
ля между палатите, 
както и атракции 
пред всяка една от 
тях или специално 
изготвена програма с тра-
диционни танци и изпълне-
ния. Най-красиво е вечер, 
когато всичко се озарява със 
светлини.

Друг вариант за пазаруване 
са молове с маркови дрехи 
от най-комерсиалните до 
уникати на най-известните 
дизайнери. Дори и тук цени-
те са драстично намалени. 

Задължително 
трябва да 

посетите 
мола със 
ски-писта-
та. Сред 
магази-
ните зад 
стъклена 
витрина е 

изградена 
ски-писта, 

дълга близо 
1 км, 1400 м 

висока. Изнесена е 
извън мола. Темпера-
турата зад стъклената 
преграда е -7 - 8 
градуса. Това ви дава 
възможност до обяд 
да сте на плаж, да се 
подсилите в някой 
хубав ресторант, а 
след това да дойдете 
да карате ски, когато 

навън е 30 градуса.
Едно от нещата, които не 

бива да пропускате, отивай-
ки в Дубай, е сафари в пус-
тинята. Това е едно уникал-
но преживяване. Не бяхме 
виждали досега толкова 
ситен и златисточервен 
пясък. Вечерта оставаме на 
вечеря насред пустинята. 
В един лагер специално 
за нас приготвят вкусни 
местни ястия, танцьорка 
вие снага, а атракциите за 

туристите не спират. Само 
тук можете да се облечете 
в традиционните дрехи и 
да сложите фередже, да си 
нарисувате ръцете с къна 
или да се качите на камила 
за среднощна обиколка на 
пустинята. Местните хора 
казват, че който не е оти-
шъл на сафари, все едно не 
е бил в Дубай.

Не пропуснахме да посе-
тим и световноизвестния 
хотел „Бурж ал Араб”, 
превърнал се в символ на 
Дубай. Името му означава 
арабска кула. Специално 
заради този хотел се въ-
вежда категория 7 звезди. 
Той разполага с няколко 
ресторанта, аранжирани 
по различен начин. Този, в 
който вечеряхме, е в среди-
земноморски стил. Вечерта 
завърши в бар на послед-
ния етаж, обсипан с камъни 
„Сваровски“. Асансьорът 
е панорамен и е един от 
най-бързо движещите се. 
Във фоайетата има златно 
покритие в неповторими 
ориенталски шарки. Оста-
нахме смаяни при количе-
ството и разнообразието на 
храната, която опитахме по 
време на вечерята в „Бурж 
ал араб” – изключително 
богата и вкусна. В момен-
та в строеж е най-новият 
супер луксозен хотел във 
формата на лале, който ще 
се стреми да превъзхожда 
„Бурж ал Араб“. 

В Дубай има 470 четири и 
пет-звездни хотели. Скоро 
искат да се превърнат в 
осмото чудо на света, като 
събрат в себе си останалите 
7. Затова им правят копие. 
Сега се строят пирамидите, 
Таджмахал и Айфеловата 
кула. Трябва да могат да 
приемат и над 7 млн. турис-
ти. За момента

 Дубай разполага 
със 72 мола

 Отскоро тук се произвеж-
дат и френски парфюми, 
рекламно лице, на които е 
малкият син на шейха.

В страната непрекъснато 
се развива и усъвършенст-
вана туристическата инфра-
структура. Всяка година се 
появяват все по-разкошни 
хотели, търговски центро-
ве, бизнес сгради и неве-
роятни изкуствени острови. 
Това са трите палмови ос-
трова, Дейра, Джебел-Али, 
Джумейра. Дейра е най-го-
лемият не само в Дубай, но 
и в света изкуствен остров. 
Основата й е направена от 3 
реда успоредни хотели. На 
листата са построени около 
800 частни вили, хотели, 
ресторанти, развлекателни 
и спортни съоръжения. Те 
се дават под наем с години 
напред.   

3-те палми са с различна 
архитектура, конструирани 
от холандци. В продълже-
ние на 3 години са засипва-
ли строителни материали, 
за да се получат палмите. 
Най-голямата е с 8 км 
диаметър, а останалите са 
по 5 км. Със специални съо-
ръжения се спира водата, 
за да не се образува прилив 
и отлив и да не разрушат 
палмите. Дават гаранция 
50 години. В действие е 
още един уникален проект - 
изкуствен архипелаг, копие 
на петте основни континен-
та, и големи острови, като 
цената на всеки един от тях 
ще варира от 6.3 млн. до 37 
млн. долара. Този проект 
е по-голям от палмите и 
автоматично ще стане и 
най-големият в света. 

В Дубай има 4 кварта-
ла. Вече са почти слети. 

ДУБАЙ
се превръща  
в осмото  
чудо на света

САМО 
ТУК МОЖЕ 
ДА КАРАТЕ 

СКИ И ДА СЕ 
ПЕЧЕТЕ НА 
СЛЪНЦЕ ПО 

ЕДНО И СЪЩО 
ВРЕМЕ

Адриана Русенова,  
водещ на „Професия турист”


