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Studieturen gikk til De forente arabiske emirater – Dubai og Ras al-Khaimah, og ble arrangert av PATA i samarbeid med
Emirates.
I tillegg til flyvningen, var Emirates sterkt involvert i arrangement og program for turen. Mange av de hotellene vi benyttet,
blir tilbudt i ”stop-over” pakken som Emirates tilbyr. Vi fløy business tur og økonomi retur – en fin måte å få erfare
flyselskapet sin gode service på.
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track security før avreise med EK 160 til Dubai. Vi ble svært godt tatt hånd om både før og under flyvningen av flyselskap
og personal, og hadde en utmerket flyvning til Dubai der vi landet kl 23.30 (lokal tid).
Etter pass og tollkontroll transfer til overnatting på Sheraton Dubai Grand Hotel i Sheikh Zayed Road
(www.sheratongranddubai.com) der vi bodde i to netter.

Hotell med svært høy standard, komfortable rom og med en formidabel frokostbuffet (www.sheratongranddubai.com).
Dag 2 – fredag 11.november
Etter frokost var vi klar for bysightseeing i Dubai. Rundturen
omfattet den vakre gamlebyen og soukene. En morsom del av
historien til Dubai der alt er størst, høyest, raskest og mest
moderne, er historien om gamlebyen. Denne var de i ferd med
å sanere for å bygge nye og moderne bygninger her, men pris
Charles som besøkte Dubai, fikk stoppet dette og forklart hvor
uendelig viktig det er å ta historien med inn i fremtiden.
I dag står gamlebyen som en uerstattelig perle i alt det nye og
moderne som Dubai er mest kjent for.
Turen i soukene er også eksotisk med alle de lukter, farger og
smaksprøver en blir tilbudt. Midtøsten sin gjestfrihet setter sitt klare preg, men de er selvsagt også interessert i å få gjort en
handel!
I passelig lunsj-tid ankom vi Manzil Hotel Downtown til en
vanvittig flott Friday Brunch som er et typisk Dubai-konsept.
Da spiser, drikker man og samler seg med venner og familie i
flere timer. Her ble det tilbudt mer enn hva en norsk mage
tåler å innta, og kunsten med å bruke alle sanser for å nyte alt
det lekre, må iverksettes. Dette er et absolutt ”must” å få med
seg i Dubai.
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som ligger på andre siden av gaten . Dette forteller om
aktuell beliggenhet for nevnte flotte hotell.

Vi hadde fritid til utforskning på egenhånd, og det er mye mer
enn bare shopping som kan fange tiden. Ved og i Dubai Mall,
finner man i tillegg til shopping og spisesteder, et stort
underholdningstilbud som akvarium hvor en også kan dykke
blant haier, dansende fontener med lyd og lys, verdens
høyeste tårn og mye, mye mer.
Dag 3 – lørdag 12.november
Utsjekk fra hotellet tidlig lørdag morgen for avreise til en
annen av de syv emiratene, Ras al-Khaymah som ligger vel
en times kjøring fra Dubai i retning Oman.
Vi ble innlosjert på Waldorf Astoria Ras al-Khaymah
(www.waldorfastoria.com) og ønsket velkommen av
representanter fra hotellet og av RAK Turistoffice ved svenske
Tilda som er ansatt der. Etter omvisning og presentasjon av
hotellet, fikk vi presentert Ras al-Khaymah sine muligheter
som destinasjon.
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Ras al-Khaymah ligger bare en times kjøring fra Dubai og byr på natur, strender, opplevelser, gode hotell til en langt
rimeligere pris enn Dubai. Det er absolutt et godt alternativ både for familier og grupper å ta hele eller en del av oppholdet i
Emiratene her. Dagstur(er) til Dubai for shopping og opplevelser er et godt alternativ med rimelig transport med buss, taxi
eller å leie bil med sjåfør.
Vi hadde omvisning med lunsj på Cove Rotana og omvisning på Rixos Bab Al Bahr før vi hastet tilbake til hotellet for å
skifte klær til ørken opplevelser.
Kvelden ble tilbrakt under stjernene i Bedouin Oasis Desert Camp med middag og underholdning. Opplevelsene både med
hensyn til mat og underholdning, ble en noe blek og turistarrangert forstilling sammelignet med andre ørken/beduin
opplevelser for undertegnede.
Dag 4 – søndag 13.november
Avreise fra hotellet etter en gedigen, lekker frokost med førsteklasses service. Transport tilbake til Dubai der IMG World of
Adventure Experience sto på programmet. Den store innendørs fornøyelsesparken byr på opplevelser, spisesteder og
shopping. Vårt klare inntrykk var at forlystelsene nok appellerer mer til gutter enn til jenter. For inngang kjøper en et ”alt
inkludert kort” og kan bruke alle tilbud, mens mat og shoppingtilbud kommer i tillegg. Vi hadde en utmerket indisk lunsj i
parken – god mat og svært god service.
Etter at vi trådte ut i varmen igjen, var det transport til JA Oasis Beach Tower i Dubai i Marina. Her bodde vil i store, flotte
leiligheter der alle hadde egne store rom med bad – i tillegg var det stort oppholdsrom med kjøkken. Leilighetene hadde to
eller tre soverom. Et godt alternativ for familier eller venner som reiser sammen – og beliggenheten er helt perfekt (frokost
inkludert).
Vel innsjekket var vi klare for ”Amazing Race Dubai” et oppdagelses- og rebusløp, flott tilrettelagt og arrangert av Maritha.
Oppgaver tok oss rundt i Dubai og vi fikk virkelig skjerpet oss og prøvd ut samarbeid, transportsystem, kreativitet og
kunnskap. Supert tiltak som endte opp med en kortere eller lenger ”premie-stund” på en populær strandrestaurant.
Programmet på turen var tett, og vi rushet tilbake til hotellet for rask hamskifte før vi spaserte til JA Ocean View Hotel for
omvisning og middag.
Dag 5 – mandag 14.november
Avreise etter en rolig
morgen der vi fikk noen
minutter i sola før dagens
program startet.
Transport til Emirates
Aviation College der vi
fikk en unik omvisning på
innsiden av Emirates sitt
opplæringssenter og
lærte om produktet,
servicen, Emirates sin
brand og filosofi.
Etter to timers med
interessant
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Dubai der vi fikk
omvisning og nydelig
lunch. Hotellet har høy
standard og fremstår
svært attraktivt, men beliggenheten er noe utenfor strand- og shoppingområdet.

Transport tilbake til hotellet for rast skifte av klær før vi ble fraktet ut i ørkenen i jeeps for Desert safari. Opplegget var
tilrettelagt med Dunebashing, falkeshow, middag med flott underholdning.
I tillegg til ”pakken” tilrettela Emirates/Maritha for en fantastisk opplevelse med champagne i solnedgang – en opplevelse en
sent glemmer.

Dag 6 – tirsdag 15.november
Grytidlig avreise fra hotellet til lufthavna for avreise med EK 159 som tok oss trygt tilbake til Oslo.
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