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سخن اول
ــی  ــت از دیدن ــر اس ــور پ کش ــن  ــت. ای ــش روی شماس ــک پی ــارات، همین ــور ام کش ــه  ــفر ب ــای س ــاب راهنم کت
ــن  ــاختمان های دوار، بلندتری ــان، س ــاخته انس ــره س ــن جزی ــم. بزرگ تری ــای عظی ــروژه ه ــب و پ ــای عجی ه
ــر  ــت ه ــی و عظم ــه زیبای ــن هم ــدن ای ــتی دی ــه راس ــا. ب ــتاره دنی ــت س ــل هف ــا هت ــر  و تنه ــاخت بش ــازه س س

کنــد. توریســتی را مــات و مهبــوت خــود مــی 
گیــرد. لطفــا انتقــادات و  بــه ماننــد همیشــه امیدواریــم ایــن شــماره نیــز مــورد توجــه شــما عزیــزان قــرار 
گذاشــته  پیشــنهادتان را از طریــق آدرس پســت الکترونیکــی info@safaridigar.com بــا مــا در میــان 

ــاری فرماییــد. کیفیــت مجموعــه هــای بعــدی ی ــا را در بهبــود  و م

کتاب های الکترونیکی سفری دیگر، از طریق لینک زیر قابل دریافت است. آرشیو 
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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز  وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت.  خواهیــد 
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نگاهی به امارات
ــی:  ــدة(، )مخفـــف انگلیسـ ــة المّتحـ ــارات العربّیـ ــه عربـــی: اإلمـ ــی )بـ ــده عربـ ــارات متحـ امـ
UAE(، کشـــوری در جنـــوب غربـــی قـــاره آســـیا و در شـــرق شـــبه جزیـــره عربســـتان، در 
کـــه از جنـــوب بـــا قطـــر و عربســـتان ســـعودی، از شـــرق بـــا عمـــان و از شـــمال بـــا  خاورمیانـــه 

خلیـــج فـــارس همســـایه اســـت. 
واژه»امـــارات« بـــه معنـــی شیخ نشـــین یـــا امیرنشـــین اســـت. نـــام امـــارات متحـــده عربـــی 
کشـــور بنـــام  نیـــز بـــه معنـــی »شیخ نشـــین های متحـــد عربـــی« اســـت. تســـمیت ایـــن 
کـــه پـــس از تشـــکیل اتحادیـــه هفـــت امـــارت امیرنشـــین تأســـیس  »امـــارات« از آنجاســـت 
ـــین  ـــت امیرنش ـــر هف ـــتمل ب ـــه ای مش ـــی اتحادی ـــده ی عرب ـــارات متح ـــور ام ـــت. کش شده اس
اســـت، کـــه در شـــبه جزیره ی عربـــی در جنـــوب غربـــی آســـیا بـــر روی خلیـــج فـــارس قـــرار 
کـــه امیرنشـــین  دارد و در مجـــاورت عربســـتان و عمـــان واقـــع اســـت. هفـــت ایالـــت امـــارات 
نامیـــده می شـــوند شـــامل؛ ابوظبـــی، دبـــی، شـــارجه، عجمـــان، رأس الخیمـــه، ام القوایـــن 
ــا  ــر یـــک از ایـــن ۷ امیرنشـــین از اســـتقالل فراوانـــی برخوردارنـــد، امـ و الفجریـــه اســـت. هـ
کشـــور ایفـــای وظیفـــه می کنـــد و شـــورای عالـــی  کـــم  یـــک امیـــر موروثـــی بـــه عنـــوان حا
کنـــد.  کابینـــه را انتخـــاب مـــی  ـــت و  ـــر اســـت، رئیـــس دول ـــه متشـــکل از هفـــت امی ک حـــکام 
در حـــال حاضـــر امیـــر و رئیـــس دولـــت امـــارات شـــیخ خلیفـــه بـــن زایـــد آل نهیـــان اســـت. 

ــی اســـت.  ــور ابوظبـ کشـ ــن  ــین ایـ پایتخـــت و بزرگ تریـــن شیخ نشـ
مســـاحت امـــارات ٨٣.٦٠٠ کیلومتـــر مربـــع و جمعیـــت آن، ٤ میلیـــون و ٤٤٤ هـــزار نفـــر 
اســـت. مذهـــب رســـمی امـــارات، اســـالم و زبـــان آنـــان عربـــی اســـت. امـــارات متحـــده ی 

عربـــی هفتمیـــن منبـــع ذخیـــره ی نفتـــی جهـــان را داراســـت. 
گـــردد.  کشـــور، بـــه عصـــر حجـــر بـــاز مـــی  نخســـتین نشـــانه ها از ســـکونت بشـــر در ایـــن 
کـــه حـــدود ٥٥٠٠ ســـال پیـــش از میـــالد مســـیح،  مدارکـــی موجـــود اســـت مبنـــی بـــر ایـــن 
کـــه در شـــمال امـــارات اســـت-  ج- بـــه ویـــژه بـــا ایـــران  ارتبـــاط ایـــن منطقـــه بـــا دنیـــای خـــار
گســـترش یافـــت. تجـــارت خارجـــی، درون مایـــه ی اصلـــی تاریـــخ ایـــن ناحیـــه  اســـت، کـــه 
همچنیـــن در دوره هـــای اخیـــر پیشـــرفت بســـیاری داشـــته و خـــود ایـــن پیشـــرفت را، 
ـــت. ـــیح اس ـــالد مس ـــش از می ـــزاره ی پی ـــن ه ـــان دومی ـــترها در پای ـــردن ش ک ـــی  ـــون اهل مدی
در قـــرن ۱۸ تـــا ۱۹ بـــه منطقـــه ســـواحل امـــروزی امـــارات متحـــده عربـــی و شـــمال عمـــان 
گفتـــه می شـــد.  ســـاحل دزدان یـــا ســـاحل قراصنـــه یـــا ســـاحل پایریـــت در خلیـــج فـــارس 
پـــس از پیـــروزی ارتـــش هند/بریتانیـــا بـــر دزدان و امضـــای قـــرارداد صلـــح نـــام ایـــن منطقـــه 

ـــه ســـاحل متصالحـــه تغییـــر یافـــت. ب

مساحت و جمعیت
کـــه در رده ۱۱۵ دنیـــا از نظـــر پهنـــاوری  کشـــور ۸۳٬۶۰۰ کیلومترمربـــع اســـت  مســـاحت ایـــن 
کـــه قســـمت شـــرقی آن  قـــرار می گیـــرد. آب وهوایـــی بیابانـــی و ســـرزمینی همـــوار دارد 
کشـــاورزی اســـت. فقـــط  ک آن قابـــل  کوهســـتانی و ســـردتر اســـت و تنهـــا ۰٫۷۷ درصـــد خـــا
کشـــورها  کشـــور اصلیـــت اماراتـــی دارنـــد و ۲۳ درصـــد از اعـــراب دیگـــر  ۱۹ درصـــد اهالـــی ایـــن 
کشـــور عربـــی  و ایرانیـــان و حـــدود ۵۰ درصـــد از اهالـــی جنـــوب آســـیا هســـتند. زبـــان رســـمی 
کاربـــرد زیـــادی دارد. مذهـــب رســـمی ایـــن  اســـت و انگلیســـی، فارســـی، اردو و هنـــدی نیـــز 

ـــود. ـــامل می ش ـــردم را ش ـــدود ٪۹۶ م ـــه ح ک ـــت  ـــالم اس ـــور اس کش
واحـــد پـــول آن درهـــم اســـت. جمعیـــت آن در ســـال ۲۰۱۲ حـــدود ۵٫۳۱۴٫۳۱۷ نفـــر بـــرآورد 
ـــه ازای  ـــا بیـــش از ۱۶ مهاجـــر در ســـال ب شـــده و رشـــد جمعیـــت آن ۳٫۰۵ درصـــد اســـت و ب
کشـــور مهاجرپذیـــر دنیاســـت. صـــادرات نفـــت خـــام ایـــن  هـــر هـــزار نفـــر جمعیـــت پنجمیـــن 
کـــه امـــارات را چهارمیـــن  کشـــور در ســـال ۲۰۰۹ حـــدود ۲٫۳۹۵ میلیـــون بشـــکه در روز بـــوده 
کشـــور در ســـال ۲۰۱۱  صادرکننـــده نفـــت دنیـــا می ســـازد. ســـرانه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
ـــرار  ـــا ق ـــم دنی ـــه یازده ـــه آن را در رتب ک ـــوده  ـــدود ۴۸٬۵۰۰ دالر ب ـــد ح ـــدرت خری ـــاس ق ـــر اس ب
کوچـــک، تنـــب بـــزرگ  می دهد.روابـــط امـــارات و ایـــران بـــر ســـر مالکیـــت ســـه جزیـــره تنـــب 

و ابوموســـی در خلیـــج فـــارس تنـــش آمیـــز اســـت.
جمعیت امارات تا سال ۲۰۱۰ میالدی ۴.۷ میلیون نفر اعالم شد.

آب و هوا
گرمســـیری دارد، تابســـتان هـــای آن داغ و مرطـــوب  امـــارات متحـــده عربـــی آب و هوایـــی 
و زمســـتان هـــای آن مالیـــم اســـت. در طـــول ســـال بـــاران زیـــادی نمـــی بـــارد و بـــارش 
بـــاران عمدتـــا در فصـــل زمســـتان دیـــده مـــی شـــود. میـــزان بارندگـــی در ســـال در حـــدود 
13 ســـانتی متـــر مـــی باشـــد. در پایـــان زمســـتان و نیـــز در طـــول زمســـتان وقـــوع طوفـــان 
گـــراد و در  شـــن معمـــول اســـت. متوســـط درجـــه حـــرارت در مـــاه ژانویـــه 33 درجـــه ســـانتی 
ـــی  ـــراد اســـت. آســـمان امـــارات در تمـــام طـــول ســـال آفتاب گ مـــاه ژوئیـــه 17 درجـــه ســـانتی 
گـــراد مـــی رســـد. در زمســـتان  گـــرم اســـت و در تابســـتان بـــه 48 درجـــه ســـانتی  اســـت. هـــوا 
گـــراد بـــاالی صفـــر مـــی رســـد. بهتریـــن زمـــان  نیـــز درجـــه حـــرارت بـــه 10 درجـــه ســـانتی 
ـــه امـــارات، مـــاه هـــای خنـــک زمســـتان مـــی باشـــد، چـــون در ســـایر مـــاه  ـــرای مســـافرت ب ب
گـــرم و مرطـــوب مـــی باشـــد. رطوبـــت هـــوا در تابســـتان بـــه 100%  هـــای ســـال، هـــوا بســـیار 

ـــد. ـــد ش ـــرق خواهی ـــس ع ـــما خی ـــد و ش ـــی رس ـــز م نی

امارات
اتحادیه امیرنشین ها
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جغرافیا
کشــور از شــرق بــا عمــان و از جنــوب بــا عربســتان ســعودی مــرز زمینــی دارد. امــارات  ایــن 

متحــده عربــی بــا قطــر و ایــران هــم از طریــق آب هــای خلیــج فــارس همســایه اســت.
کــه از مجموعــه ی اتحــاد ۷  کنــار خلیــج فــارس اســت  کشــوری در  امــارات متحــده عربــی 
کشــور شــامل ابوظبــی،  شیخ نشــین در ســال ۱۹۷۱ تشــکیل شــد. هفــت شیخ نشــین ایــن 
دبــی، شــارجه، راس الخیمــه، فجیــره، ام القویــن و عجمــان اســت. ابوظبــی بزرگتریــن 

شیخ نشــین آن اســت و دومیــن شیخ نشــین دبــی اســت.
کشــور  کــوه نیــز در ایــن  بخــش اعظــم ایــن ســرزمین را صحــرا تشــکیل می دهــد. دو رشــته 
کنند، عمدتــا  کشــور در آن ســا کثــر جمعیــت  ا کــه  کشــور،  ایــن  وجــود دارد. ســواحل 
پوشــیده از نمکــزار اســت. کــوه هــای هاجــر در شــبه جزیــره موســندام از ارتفاعــات مهــم 
امــارات متحــده عربــی بــه شــمار مــی رود. بلندتریــن نقطــه در امــارات قلــه ی الحجــر 
ــوه هــای ججــار در شــرق، را  ک ــه جــز  کشــور ب ــر ارتفــاع اســت. مســاحت ایــن  ــا 1189 مت ب
کــه در طــول ســال  کشــور هیــچ نهــری  کــم ارتفــاع تشــکیل مــی دهــد. در ایــن  کویــری 

ــدارد. ــود ن ــد وج ــاری باش ج

پول و اقتصاد 
ــا و خشــکی،  گاز طبیعــی موجــود در دری ــر نفتــی و  ــر صــادرات ذخای ــکا ب ــا ات کشــور ب ایــن 

یکــی از باالتریــن ســطوح زندگــی در جهــان را دارد.
کودســازی، بانکــداری، بازرگانــی، فــرودگاه هــای  کشــتی، کارخانــه هــای  تعمیــرگاه هــای 
کــز تجــاری بخشــی از صنعــت امــارات را تشــکیل داده انــد. در ایــن  بیــن المللــی و مرا
کار را تشــکیل مــی دهنــد.  کثریــت نیــروی  کشــور مهاجــران از ایــران و شــبه قــاره هنــد ا
کــه  کمــی از محــل هــای ســاحلی  کشــاورزی در امــارات محــدود اســت بــه واحــات و تعــداد 
بــا آب شــیرین شــده آبیــاری مــی شوند.توریســم یکــی از اساســی تریــن پایــه هــای اقتصــاد 

امــارات متحــده عربــی مــی باشــد.
کشــور 167.3 میلیــارد دالر اســت. ســه میلیــون و ۶۵  تولیــد ناخالــص داخلــی در ایــن 
کشــور 2.4  خ بیــکاری در ایــن  ــر کشــور را تشــکیل می دهنــد. ن کار ایــن  هــزار نفــر نیــروی 
درصــد اســت. 19.5 درصــد از مــردم آن زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. در ســال ۲۰۰۷ 

ــود. ــورم ۱۱ درصــد ب خ ت ــر ن
بســیاری  تجــاری  هــای  بانــک  نــدارد.  کشــور وجــود  ایــن  در  ارز  بــر  نظــارت  سیاســت 
ــات شــخصی دریافــت  ــور مالی کش ــد. در ایــن  ــزی فعالیــت دارن ــارت بانــک مرک تحــت نظ

نمی شــود.
کــه  امــارات متحــده عربــی روزانــه دو میلیــون و ۵۴۰ هــزار بشــکه نفــت تولیــد می کنــد 
کــه  کشــور روزانــه ۳۷۲ هــزار بشــکه اســت  تمامــی آن را صــادر می کنــد. مصــرف نفــت ایــن 

آن را وارد می کنــد.
کشــور شــامل نفــت خــام، گاز طبیعــی، کاالهــای ترانزیتــی،  محصــوالت صادراتــی ایــن 
کشــورهای ژاپــن )23.4 درصــد(، کــره جنوبــی  کــه بــه  ماهــی خشــک شــده و خرمــا اســت 

)10.3 درصــد(، تایلنــد )5 درصــد( و هنــد )4.8 درصــد( صــادر می شــود.
کشــور شــامل ماشــین آالت و تجهیــزات حمــل و نقــل، مــواد  محصــوالت وارداتــی ایــن 
کشــورهای چیــن )13.1 درصــد(، هنــد )10.2 درصــد(،  کــه از  شــیمیایی و غــذا اســت 
آمریــکا )8.9 درصــد(، ژاپــن )6.2 درصــد(، آلمــان )6.1 درصــد( و ایتالیــا )4.7 درصــد( وارد 

می شــود.

جشن ها و تعطیالت رسمی
روز اول سال میالدی، 11 دی، 1 ژانویه

عید قربان، 13 بهمن، 2 فوریه

روز اول سال هجری قمری، 3 اسفند، 22 فوریه

تولد حضرت محمد )ص(، 2 می

شب معراج پیامبر، 12 سبتامبر

روز آغاز ماه رمضان

عید فطر، 14 نوامبر

روز ملی امارات، 2 دسامبر
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فرهنگ و دین
دولــت امــارات عمدتــا از طریــق بنیــاد فرهنگــی ابوظبــی، در صــدد حفــظ شــکل های 
ســنتی هنــر و فرهنــگ اســت. هــر چنــد، تغییــرات چشــمگیری در زندگــی اجتماعــی 
کنــار  کــرده اســت و ورزش هــای جدیــدی در  گرفتــه اســت، نگــرش بــه زنــان تغییــر  صــورت 
کهــن دوبــی  گلــف، بیابــان  کــم رایــج می شــوند، همچــون ورزش  کــم  شــتر ســواری ســنتی 
گران تریــن مســابقه اســب دوانــی جهــان، جــام جهانــی  گلــف ابوظبــی و  و مســابقات 

ــود. ــزار می ش ــفند-فروردین( برگ ــارس )اس ــاه م ــال در م ــر س ــه ه ــی، ک دب
کشــور همســایه اش عربســتان، کــه ســعی بــر جلوگیــری از رواج  در امــارات، بــر خــالف 
ــیاری از  ــه بس ک ــن  ــل ای ــود دارد. بــه دلی ــر دارد، کلیســاهای بســیاری وج ــای دیگ دین ه
کــز  بــه عنــوان وطــن دوم خــود پذیرفته انــد، رســتوران ها و مرا را  امــارات  آســیایی ها، 
کمــی مرکــز و  کشــور وجــود دارد. همچنیــن تعــداد  فرهنگــی آســیایی بســیاری در ایــن 

مدرســه اروپایــی نیــز وجــود دارد.
فرهنــگ دبــی بــه صــورت جــدی ریشــه در عقایــد مذهبــی اســالم دارد. اســالم تنهــا یــک 
کــه در تمامــی زوایــای زندگــی نقــش  مذهــب نیســت، بلکــه یــک روش زندگــی اســت 
اساســی دارد، حتــی در پوشــیدن، خــوردن و نوشــیدن. از ایــن رو، فرهنــگ و ســنن 
ــه تصویــری تنــد  ک ــا  ــر خــالف برخــی از نقــاط دنی ــره خــورده اســت. ب گ ــا اســالم  امــارات ب
و افراطــی از اســالم بــه جهانیــان نشــان داده انــد، امــارات بســیار معتــدل و میانــه رو مــی 
کامــل مراســم مذهبــی خــود را انجــام دهنــد.  ــا آزادی  باشــد. خارجــی هــا مــی تواننــد ب
مشــروبات الکلــی در هتــل هــا ســرو مــی شــود و انتخــاب پوشــش مناســب، آزاد مــی باشــد. 

ــوازی مــردم، توجــه هــر مســافری را جلــب مــی نمایــد. تقــوا، تواضــع و مهمــان ن
دولــت امــارات در جهــت حفــظ ســنت هــا در بیــن مــردم، اقــدام بــه برگــزاری رویدادهــای 
و  پرنــدگان شــکاری  بــا  ماننــد شترســواری، شــکار  دارنــد  تاریخــی  کــه جنبــه  ورزشــی 
دریانــوردی بــا لنــج هــای ســنتی مــی نمایــد. نمــودی دیگــر از آداب و ســنن مــردم در 
لبــاس ملــی مــردم قابــل مشــاهده اســت. توســعه فرهنــگ عربــی در شــعر، رقــص، آواز 
و هنرهــای ســنتی تشــویق مــی شــود و هنــوز مراســم هــای ازدواج و جشــن هــا، فرصــت 

هایــی مناســب بــرای شــادی و اجــرای موســیقی ســنتی هســتند.

www.takbook.com

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


7 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

ویزا
کــرده انــد. برخــی  بســیاری از ایرانیــان ســفر بــه امــارات متحــده عربــی را بــه دفعــات تجربــه 

هــا بــه منظــور تفریــح و بعضــی هــا بــه قصــد تجــارت. 
ــردد و  گ کار انجــام مــی  ــزای توریســتی امــارات توســط اداره مهاجــرت و وزارت  صــدور وی
ــزای عمــارت نســبتًا راحــت اســت و  ســفارت امــارات عهــده دار آن نمــی باشــد. اخــذ وی
کــه وارد امــارات مــی شــوید  نیــازی بــه مصاحبــه و حضــور متقاضــی نــدارد. از هــر شــهری 
کنیــد. مــدت اعتبــار ویــزای توریســتی امــارات بــه ســه  بایــد ویــزای همــان شــهر را دریافــت 

شــکل چهــارده روزه، یــک مــاه و ســه ماهــه مــی باشــد.

روش های مختلف سفر به امارات
کــه بــه خطــوط هوایــی متنوعــی خدمــات  مهمتریــن فــرودگاه امــارات، در دبــی قــرار دارد 
مــی دهــد. پــس از آن بهتریــن فــرودگاه بیــن المللــی در ابوظبــی اســت. دبــی در حــال 
کمــی  ســاخت مونوریــل و قطــار اســت. امــا ســایر امــارات هــا وســایل نقلیــه عمومــی 
کســی بــه راحتــی قابــل دسترســی اســت. دارنــد. در شــهر هــای دبــی، ابوظبــی و شــارجه تا
کــه قصــد ســفر بــه امــارات متحــده عربــی را دارنــد، دبــی را بــه عنــوان مقصــد  گردشــگرانی 
کــه شــهری بســیار مــدرن، بــا امکانــات رفاهــی بــاال و  کننــد  اصلــی خــود انتخــاب مــی 

ــادی اســت.  ــه هــای انســان ســاخت زی جاذب

گردشگری جاذبه های 
کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده،  مهمتریــن جاذبــه فرهنگــی امــارات 
ســایت فرهنگــی العیــن اســت. برخــی از بزرگتریــن تپــه هــای شــنی جهــان در جنــوب 
ابوظبــی در واحــه Liwa واقــع اســت. ســواحل زیبــا، ســایت هــای باســتان شناســی و 
کــوه هــای هاجــر در واحــه العیــن از دیگــر جاذبــه هــای ایــن  عــوارض ســنگی طبیعــی در 

کشــور اســت.
مهتریــن جاذبــه هــای توریســتی دبــی شــامل پــارک وادی وحشــت )Wild Wadi(، خــور 
ج العــرب، تــور صحــرای دبــی، تــور اتوبــوس دو  ج خلیفــه، دبــی مــال، هتــل بــر دبــی، بــر
ــارک ســاحلی جمیــرا،  ــارک ســاحلی الممــرز، پ ــی، پ ــور اتوبــوس شــگفت آور دوب طبقــه، ت
ســتی ســنتر، برجمــان، مرکاتــو، ســرزمین عجایــب، ســیاره ســحر آمیــز، شــهرزاد، میــدان 

عبدالناصــر، جزیــره نخــل جمیــرا، جزیــره نخــل دیــرا، جزیــره جبــل علــی مــی باشــند.
مهمتریــن جاذبــه هــای توریســت ابوظبــی مســجد شــیخ زایــد، کورنیــش، دنیــای فــراری، 

کاخ الحصــن، الغربیــه، دهکــده میــراث، تیــر پرچــم و پــارک خلیفــه مــی باشــند.
ــواحل  ــد از س ــی توانن ــد، م ــی را دارن ــده عرب ــارات متح ــه ام ــفر ب ــد س ــه قص ک ــگرانی  گردش
کــه در ســال ۲۰۰۵ در فروشــگاه بــزرگ امــارات  زیبــا، و غواصــی لــذت ببرنــد. اســکی دوبــای 
در دبــی افتتــاح شــده اســت، ســومین پیســت اســکی بــزرگ سرپوشــیده جهــان اســت. 
گردشــگران بــه ارمغــان مــی آورد. کویــر نیــز تجربــه جالبــی را بــرای  ســفر هــای ســافاری بــه 
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خرید 
پــول رایــج امــارات متحــده عربــی، درهــم امــارات )AED( مــی باشــد. هــر دالر معــادل 
خ ارز نوســان نــدارد و نســبت بــه دالر ثابــت اســت. تبدیــل  ۶۷/۳ درهــم مــی باشــد و نــر

ــزرگ انجــام داد. ــد ب ــز خری ک ــا تمــام مرا ــوان در فــرودگاه ی ارز را مــی ت
گــر بــه خریــد  گردشــگران در امــارات، خریــد اســت. ا یکــی از رایــج تریــن فعالیــت هــای 
کنیــد. زیــرا بهتریــن مــکان بــرای خریــد درخاورمیانــه  عالقــه داریــد، حتمــًا از دبــی بازدیــد 
ــط  ــا اواس ــه ت ــط ژانوی ــه از اواس ک ــاالنه  ــد س ــتیوال خری ــل فس ــوص در فص ــه خص ــت. ب اس

فوریــه بــه طــول مــی انجامــد.

گردشگران در امارات متحده عربی اقامتگاه های 
گــران دنیــا قــرار دارد. لوکــس تریــن، مدریــن تریــن و زیبــا تریــن  دبــی در لیســت ۲۵ شــهر 
خ هتــل هــا ارزان نیســتند. هتــل هــای ارزان  هتــل هــای دنیــا در دبــی قــرار دارنــد. نــر
قیمــت بــا توجــه بــه شــرایط تــان بســیار متغیــر هســتند. در دبــی هتــل هــای ۱ ســتاره نیــز 
وجــود دارد امــا قیمــت هــای نســبتًا باالیــی دارنــد. هتــل هــای ســوپر لوکــس زیــادی در 
کــه معــروف تریــن آنهــا بــه شــکل بادبــان قایــق مــی باشــد و بــه  امــارات ســاخته شــده انــد 
ــا وجــود اینکــه در درجــه بنــدی هتــل هــا، هتــل ۷ ســتاره  ج العــرب معــروف اســت. ب ــر ب
کیفیــت منحصــر بــه فــرد خدمــات آن، درجــه ۷ ســتاره بــه ایــن  نداریــم، امــا بــه دلیــل 
ج العــرب  هتــل داده انــد. هتــل قصــر امــارات در ابوظبــی نیــز اســتاندارد هایــی شــبیه بــر

ارائــه مــی دهــد. 

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی
که قصد سفر به امارات را دارند باید نکات ایمنی زیر را رعایت نمایند: گردشگرانی 

کشــور هــا در امــارات متحــده عربــی ممنــوع  - برخــی داروهــای مســکن رایــج در ســایر 
ــد. کنی ــل  ــود حم ــراه خ ــا را هم ــد آنه ــی توانی ــخه م ــتن نس ــورت داش ــا در ص ــت. تنه اس

کــه مشــکوک بــه اســتفاده از مــواد مخــدر یــا مشــروبات الکلــی باشــید، خــون  - در صورتــی 
شــما آزمایــش خواهــد شــد و در صــورت اثبــات بــه زنــدان خواهیــد افتــاد.

خ تصادفــات بســیار باالســت. بنابــر  خ جــرم و جنایــت در امــارات بســیار پاییــن امــا نــر - نــر
ایــن هنــگام رانندگــی و نیــز عبــور از خیابــان بســیار مراقــب ترافیــک باشــید.

در روز های تابستان از فعالیت های فضای باز در ظهر بپرهیزید.
- آب زیــاد بنوشــید. آب شــهری آشــامیدنی اســت، امــا غالبــًا افــراد ترجیــح مــی دهنــد از 

کننــد. آب هــای بطــری اســتفاده 
گرفــت و آن را عملــی  دربــاره ســفر بــه امــارات متحــده عربــی مــی تــوان بــه ســرعت تصمیــم 
کافــی  کــه قصــد از مســافرت بــه امــارات مشــخص و اطالعــات شــما  کــرد. مهــم آن اســت 
گاهــی بیشــتر در خصــوص  کســب آ کنیــم حتمــا نســبت بــه  باشــد. بنابرایــن، توصیــه مــی 

ســفر بــه دبــی یــا هریــک از امــارت هــای دیگــر بررســی هــای الزم را بــه انجــام رســانید.
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غذا
پیــش از ســال ١٩٦٠ میــالدی، غــذای اصلــی اماراتی هــا شــامل ماهــی، برنــج، نــان، خرمــا، 
گوســفند، بــز و شــتر بــود. پــس از آن، کیفیــت و تنــوع برنامــه ی  گوشــت  ماســت، ســبزی و 
ــود  ــد، بهب ــه می کردن ــدرن عرض ــگاه های م ــه فروش ک ــی  ــای واردات ــط غذاه ــی، توس غذای

یافــت. 
کــه در خانــه ســرو می شــود و معمــواًل  ناهــار، یکــی از وعده هــای مهــم غذایــی اســت 
کــه بــه  شــامل ماهــی، برنــج، گوشــت و ســبزی اســت. بیشــتر اماراتی هــا ترجیــح می دهنــد 
روش ســنتی یعنــی بــا دســت راســت غذایشــان را بخورنــد. مســلمانان ســختگیر، خــوردن 
کــه  گوشــتی  کرده انــد و همچنیــن  گوشــت خــوک و نوشــیدن مشــروبات الکلــی را ممنــوع 

می خورنــد، بایــد بــه روش اســالمی ذبــح شــده باشــد. 
کــرده و از  اماراتی هــا بــه مهمــان نــوازی مشــهورند؛ آنهــا بــه مهمان هایشــان ادای احتــرام 
آنــان بــا قهــوه و خرمــای تــازه پذیرایــی می کننــد. بــرای آنــان بخــور خوشــبو می ســوزانند 
کننــد. بــا آمــدن جمعیــت  و مهمانــان مــی تواننــد عطــر خــوش آن را در فضــا احســاس 
مهاجــر بــه امــارات، رســتوران ها غذاهــای متنــوع اقــوام مختلــف را عرضــه می کننــد و 
گرفته انــد. بــا  عــالوه بــر آن، رســتوران های فســت فــود نیــز بســیار مــورد اســتقبال قــرار 
و  الکلــی  نوشــیدنی های  مســلمانان،  تعصــب  و  کشــور  ایــن  بــودن  مســلمان  وجــود 

گوشــت های حــرام نیــز در بعضــی از رســتوران ها ســرو می شــوند.

 

در  رایــج  غذاهــای  انــواع  کــه  دارد  وجــود  رســتوران  توجهــی  قابــل  تعــداد  امــارات  در 
کشــورهای مختلــف را طبــخ مــی نماینــد. تعــداد زیــادی از ایــن رســتوران هــا در هتــل 
کنــده انــد. فروشــگاه هــا و  کنــار شــهر پرا گوشــه و  هــا واقــع شــده انــد و مابقــی نیــز در 
کن در دبــی  ســوپرمارکت هــای بســیاری نیــز مــواد غذایــی مــورد نیــاز ملــل مختلــف ســا
ــه  ــا ب ــر دنی ــازه از سراس ــبزیجات ت ــوه و س ــه می ــی از جمل ــواد غذای ــد. م کنن ــی  ــن م را تامی

دبــی وارد مــی شــود.
کنــار خــور  بــازار ماهــی نیــز از رونــق خاصــی برخــوردار اســت.دیدار از بــازار ماهــی دبــی در 
دبــی خالــی از لطــف نیســت. در ایــن بــازار انــواع ماهــی بــه صــورت تــازه بــه مشــتریان 
عرضــه مــی شــود. آب مــورد نیــاز شــهر دبــی توســط تصفیــه خانــه هــا تامیــن مــی شــود. 
کامــال بهداشــتی و ســالم مــی باشــد، ولــی اغلــب مــردم ترجیــح مــی دهنــد از آب  ایــن آب 

ــرای شــرب اســتفاده نماینــد. معدنــی ب
 نوشــیدنی هــای الکلــی نیــز تنهــا در هتــل هــا موجــود مــی باشــد و رســتوران هــای بیــرون 
اجــازه ســرو ایــن نوشــیدنی هــا را ندارنــد. گوشــت خــوک نیــز بــه دلیــل حــرام بــودن )بــه جــز 

در مــکان هایــی محــدود و خــاص( در منــوی غذاهــا دیــده نمــی شــود.
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Dubai شهر دبی
ک امــارات متحــده عربــی  کل خــا مســاحت دبــی روی هــم رفتــه بیــش از پنــج درصــد 
کشــور بعــد از ابوظبــی و پایتخــت  بــزرگ ایــن  بــا ایــن حــال دومیــن شــهر  نمی شــود، 
کــه اولیــن شــیخ دبــی، مقــر حکم رانــی خــود را ایــن  تجــاری آن بــه شــمار مــی رود. زمانــی 
کــه نوادگانــش صــد و پنجــاه ســال بعــد، آن را تبدیــل  شــهر قــرار داد، هیــچ تصــور نمی کــرد 
ــه  ــی اش توج ــریع و باورنکردن ــرفت های س ــا پیش ــه ب ک ــهری  ــد؛ ش کنن ــی  ــن امارت ــه چنی ب
گردشــگران تمــام دنیــا بــه حســاب  کــرده و مقصــد مهمــی بــرای تاجــران و  جهــان را جلــب 

می آیــد. 
گرفتــه؛ بــه همیــن دلیــل آب و  کــه اطرافــش را صحــرا  دبــی یــک خــط ســاحلی اســت 
گــرم و آفتابــی دارد. نیمــه ی دوم ســال، هــوا خنک تــر می شــود و هرچــه  هوایــی همیشــه 
ــاد می شــود.  ــاران و شــب های ســرد هــم زی ــارش ب ــر باشــد، احتمــال ب زمســتان نزدیک ت
ولــی مثــل همیشــه، زمــان رفتــن را انگیــزه ی ســفر مشــخص می کنــد. هــر روزی در دبــی 

ــودش را دارد.  ــای خ ــیدی، جذابیت ه ــر و خورش ــور اب ــر ج ــا ه ب
کــه هــر مســافر هوایــی  در ایــن شــهر می بینــد، فــرودگاه بین المللــی  طبعــًا اولیــن چیــزی 
کــه تــا بــه حــال چندیــن جایــزه ی بین المللــی هــم بــرای ســازند گانش بــه  دبــی اســت 
ارمغــان آورده. فــرودگاه ســه تــا ترمینــال دارد، داخــل شــهر واقــع شــده و رفــت و آمــد بــه 
کســی ها ســمت چــپ ترمینــال یــک  کســی و اتوبــوس و متــرو راحــت اســت. تا آن بــا تا
کــه از ٢٥ درهــم شــروع می شــود،  کرایه شــان را  منتظــر مســافران بــه صــف ایســتاده اند و 

تعییــن می کنــد.  کســی متر  تا
دبــی را یــک رودخانــه یــا همــان خــور دبــی بــه دو بخــش دیــره و بــر دبــی تقســیم می کنــد؛ 
ــر  ــازاری و ســنتی محســوب می شــود و ب ــه بخــش ب ک ــره قســمت شــمالی شــهر اســت  دی
ج هــا و ســاختمان های  دبــی، در جنــوب اســت و امیــران دبــی از آن شــهری مــدرن بــا بر
کــز تفریحــی بــه شــما خیلــی نزدیــک  گــر دوســت داشــتید مرا عظیــم تجــاری ســاخته اند. ا
ــای  ــود ُپل ه ــا وج ــا ب ــد، ام کنی ــت  ــی اقام ــر دب ــای ب ــی از هتل ه ــد در یک ــند، می توانی باش
بــه آن ســر شــهر زیــاد طــول نمی کشــد و  قرهــود و آل مکتــوم، رفتــن از ایــن ســر شــهر 
ــات  ــه امکان ــا توجــه ب ــی، ب راحــت می توانیــد از بیــن هتل هــای مختلــف و جورواجــور دب
کنیــد. ســراغ هتل هــای لوکــس و  کنیــد، یکــی را انتخــاب  ج  کــه می خواهیــد خــر و پولــی 
کــه  گرفــت  گران قیمتــی مثــل Crown Plaza و Fairmont را بایــد در خیابــان شــیخ زائــد 
ــول  ــان منخ ــره و خیاب ــر، در دی ــای ارزان ت ــت و هتل ه ــی اس ــر دب ــان ب ــن خیاب معروف تری
ــالم،-  ــرب و میناس ج الع ــچ، بر ــل جمیرابی ــی، مث ــای دب ــی از هتل ه ــود. بعض ــدا می ش پی

ــر نتواننــد در آن هــا  گ ــه ی معمــاری هــم محســوب می شــوند و توریســت ها حتــی ا  جاذب
کننــد.  اتــاق بگیرنــد، دوســت دارنــد از ساختمانشــان بازدیــد 

گذشــته، بــد نیســت  بــرای دیــدن ســنت و روش زندگــی مــردم دبــی طــی چنــد ســال 
کنــار  کــه بافــت قدیمــی اش را در  ســری بــه محلــه ی بســتکیه بزنیــد. محلــه ی بســتکیه 
کــز فرهنگــی دبــی بــه شــمار می آیــد و چندیــن  کــرده، یکــی از مرا گالری هــای مــدرن حفــظ 
کــه زیباترینشــان، کافــه ی هنــر بســتا را نبایــد از دســت  کافــه و بازارچــه ی ســنتی زیبــا دارد 
کنــار دهانــه ی خــور، یــک آبــادی قدیمــی  داد. دهکــده ی میراثــی، منطقــه ی دیگــری در 
کــه ســنت های امــارات را در خــود نگــه داشــته و زندگــی قبیلــه ای و بادیه نشــینی  اســت 
ــه ی شــیخ ســعید آل مکتــوم  گذشــته نشــان می دهــد. خان عرب هــای ایــن ناحیــه را در 
کــه نزدیــک همیــن منطقــه اســت، تبدیــل بــه مــوزه ای از جواهــرات و اســناد تاریخــی  هــم 

گذشــته شــده اســت.  و پول هــای رایــج 
ســواحل  دارنــد.  زیــادی  طرفــداران  نیــز  دبــی  ســاحلی  پارک هــای  و  آبــی  ورزش هــای 
ــا امکانــات شــنا و جت اســکی شــروع می شــوند. از  ــارک الممــرز ب کنــار پ عمومــی دبــی، از 
کنیــم، ســاحل زیبــای جمیــرا قــرار دارد بــا  کــه بــه ســمت جنــوب حرکــت  امتــداد ســاحل 
امکانــات زیــاد و محوطه هــای مخصــوص بــازی بچه هــا. پــارک وایلــد وادی را در همیــن 
کــه بــر اســاس  ســاحل ســاخته اند: پارکــی پنــج هکتــاری بــا بیــش از ســی نــوع بــازی آبــی 
افســانه ی ســندباد طراحــی شــده و دنیایــی از هیجــان اســت، سرســره های آبــی، اســتخر 

ــاد دارد.  کوچــک، طرفــدار زی ــارک، بیــن بــزرگ و  مــوج دار و تونل هــای آبــی ایــن پ
کنیــد و بعــد از بــاال و پایین رفتــن  بــد نیســت یکــی از تورهــای ســافاری بیابــان را هــم رزرو 
کنــار آتــش و چادرهــای  کمــی هــم شترســواری، ســاعتی را  در شــن های نــرم صحــرا و 

ــا موســیقی عربــی بگذرانیــد.  صحرایــی ب
قــدری  بــه  البــد  می گــذرد؟  دبــی  در  جیمزبانــد  داســتان  جدیدتریــن  می دانســتید 
شــود. ماجراجویــی  داســتان های  پرطرفدارتریــن  از  یکــی  وارد  کــه  داشــته  جذابیــت 
در دبــی از صبــح علی الطلــوع تــا نیمه شــب مــی تــوان چرخیــد و ویترین هــا را دیــد و خریــد 
کــه همیشــه بیشــترین مســافران را از بیــن عاشــقان خریــد دارد.  کــرد؛ بــرای همیــن اســت 
کــز خریــد بزرگــش، بــه دبــی مرکــز خریــد خــاور میانــه می گوینــد. بــه  بــه خاطــر بازارهــا و مرا
کــه در ژانویــه بــه مــدت یــک مــاه برپاســت، هــر وقــت  غیــر از جشــنواره ی بــزرگ خریــد دبــی 
دیگــری در ســال هــم مرکزخریدهــای متنــوع بــا قیمت هــای خــوب و حراج هــای فصلــی 

متعددشــان، آماده انــد تــا مســافران را بــا دســت پــر و جیــب خالــی بــه خانــه بفرســتند. 

شهر دبی
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ــوز  ــده، هن ــر ش ــه روز بزرگ ت ــت و روز ب ــی اس ــد دب ــز خری ــن مرک ــه اولی ــا این ک ــنتر ب سیتی س
گشــتن در  گــر چــه  مشــهورترین و پــر بازدیدتریــن مرکــز خریــد امــارات بــه شــمار مــی رود. ا
کــز، چیزهــای جالــب دیگــری هــم بــه جــز خریدکــردن دارد؛ مثــل تونــل بــزرگ  ایــن مرا
ج  ــر ــه روی ب ــد جهــان اســت و روب ــز خری ــه بزرگ تریــن مرک ک ــی  ــد دب ــوم در مرکزخری کواری آ
گرفتــه و یــا حتــی معمــاری زیبــای مرکزخریــد وافــی  ج جهــان، قــرار  خلیفــه، بلندتریــن بــر
کــه شبیه ســازی هنرمندانــه ای اســت از اهــرام مصــر بــا نورپردازی هــای خارق العــاده. 
ــاد  ــان زی ــدری تعدادش ــه ق ــذرد، ب ــد بگ ــز خری ک ــما در مرا ــفر ش ــام س ــه تم ک ــت  ــد نیس بعی
کــم بیاوریــد. هــر  کــه ممکــن اســت وقــت هــم  اســت و فروشــگاه های متعــددی دارنــد 
کنیــد، بــه خودتــان برســید و بــرای بقیــه ســوغاتی بخریــد  چــه قــدر دوســت داریــد خریــد 
چــون وقتــی برمی گردیــد و قیمت هــای اولیــن فروشــگاه شــهرتان را می بینیــد، پشــیمان 

کــه چــرا بیشــتر در دبــی ول خرجــی نکرده ایــد.  می شــوید 
کافه هــا اختصــاص دارد:  بخــش بســیار بزرگــی از مرکزخریدهــای دبــی، بــه رســتوران ها و 
خیلی هــای  و  هنــدی  چینــی،  ایرانــی،  لبنانــی،  مکزیکــی،  ایتالیایــی،  رســتوران های 
ــتوران  ــتید، رس ــاوت هس ــیک و متف ــی ش ــاص در فضای ــام خ ــک ش ــدار ی ــر طرف گ ــر. ا دیگ
گریــل احتمــااًل خاطــره ی خوبــی بــرای شــما خواهــد  ج العــرب و یــا منهتــن  ال مهــارا در بر
ســاخت؛ شــاید هــم بــد نباشــد ســری بــه دبــی مارینــا، یکــی از مدرن تریــن مناطــق دبــی 
از چندیــن رســتوران و  یکــی  زیبــای مارینــا،  قــدم زدن در جــاده ی  بــر  بزنیــد و عــالوه 
ــر هــم دوســت داشــتید، می توانیــد غذاهــای تنــد  گ کنیــد؛ ا کافــه ی زیبایــش را انتخــاب 
کــه همه جــا پیــدا می شــوند. بــه تازگــی  کنیــد  هنــدی یــا شــاورماهای لبنانــی را امتحــان 
ــا ایــن  ــه ب ک ــد  ــه راه انداخته ان ــردان ب گ ج خلیفــه هــم یــک رســتوران  ــر ــاالی ب طبقــه ی ب
ــاال و هنــگام صــرف غــذا،  کــه قیمت هــای باالیــی دارد، امــا حتمــًا تماشــای شــهر از آن ب

لطــف خــودش را دارد.
کــه بــه این جــا بیاییــد،  کنیــد، چــون دفعــه ی بعــد  در طــول ســفر بــه همه جــا خــوب نــگاه 
چیزهــای جدیــدی بــرای دیــدن بــه وجــود آمــده. کســی چــه می دانــد، شــاید یــک روز 
کنــار هتل تــان  کــه برمی گردیــد، ســاختمان جدیــدی  ج شــوید و شــب  صبــح از هتــل خــار

ســاخته باشــند؛ ســاخت و ســاز در دبــی هیچ وقــت نمی خوابــد. 

تاریخچه
دبــی تــا قبــل از ســال ۱۸۳۳ میــالدی دهکــده ای از توابــع مشــایخ ابوظبــی بــود، در ســال 
۱۸۳۳ شــیخ مکتــوم بــن بطــی آل مکتــوم بــه همــراه ۸۰۰ نفــر از خویشــاوندان و وابســتگان 
کوچیدنــد و از آن تاریــخ دوران  و همراهــان خــود، از امــارت ابوظبــی بــه ایــن دهکــده 
حکمرانــی قبیلــه آل مکتــوم و تأســیس شیخ نشــین دبــی آغــاز شــد. پیــش از ایــن تاریــخ، 
ــه ســایر روســتاهای  کوچــک بیــش نبــود و هیــچ امتیــازی نســبت ب دبــی یــک روســتای 

اطــراف خــود نداشــت.
نســبت قیبلــه آل مکتــوم بــه قبیلــه آل بوفالســه یکــی از فــروع قبائــل بــزرگ )بنــی یــاس( 
ــد  ــی ج ــالل الیاس ــن ه ــالح ب ــر ف ــة« )خواه ــام »فالس ــه از ن ــن قبیل ــام ای ــل ن ــد. اص می رس
گرفتــه شده اســت. تاریــخ نویســان چنیــن نوشــته اند  آل نهیــان( حــکام امــارت ابوظبــی 
کــه »فالســة« )خواهــر فــالح آل نهیــان( بــه ازدواج پســر عمــوی خــود )راشــد بــن عامــر 
کــه بــه )الرواشــد( معــروف شــدند.  بــن هــالل الیاســی( در آمــد و صاحــب چنــد پســر شــد 
از  بــود و  از آنجاییکــه »فالســة آل نهیــان« شــخصیت برجســته ای بیــن عشــیره خــود 
گرفتنــد و بــه قبیلــه »آل  نفــوذی قــوی برخــوردار بــود، فرزندانــش نــام آل بوفالســه برخــود 
بوفالســه« مشــهور شــدند، نســب بــه نــام مادرشــان فالســة آل نهیــان. قبیلــه بنــی یــاس از 
چنــد قبیلــهٔ بــزرگ تشــکیل یافتــه بــود و بــه نــام »حلــف بنــی یــاس« )پیمــان بنــی یــاس( 
معــروف بــود. کــه بیشــتر آنــان از قبیلــه »فضاعــه« نــوادگان و عمــوزادگان یــاس بودنــد، کــه 
ــز  ــوذ و تمی ــاس از نف ــی ی ــه بن ــد. قبیل ــوم« می باش ــان« و »آل مکت ــتقیم »آل نهی ــد مس ج
خاصــی در منطقــه برخــوردار بودنــد، و در قیــام اتحــاد دولــت امــارات متحــده عربــی 

نقــش مهمــی داشــتند.
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وسایل نقلیه
-  اتوموبیل

کرایــه می دهنــد، از آژانس هــای  کــه اتومبیــل  در دبــی آژانس هــای فراوانــی وجــود دارنــد 
کوچــک. گرفتــه تــا آژانس هــای محلــی  بــزرگ جهانــی 

گــر در هــر مــکان و  ا کــه شــما را بیمــه می کننــد و  برتــری ایــن اتومبیل هــا ایــن اســت 
زمانــی دچــار مشــکل شــدید، کمــک بزرگــی برایتــان خواهنــد بــود. یکــی از ایــن شــرکت ها 
ــرکت ها-  ــر ش ــالف دیگ ــر خ ــاًل ٔب ــد، مث ــه می کن ــی ارائ ــات خوب ــه خدم ک ــت  europcar اس

بــرای راحتــی بیشــتر، ماشــین را بــه فــرودگاه یــا محــل اقامتتــان می فرســتد. 

- مترو
ــروی  ــد از مت ــد. بع ــاح ش ــال ٢٠٠٩ افتت ــی، در س ــروی دب ــری مت ــز ٥٢ کیلومت ــوط قرم خط
کــه ایــن  قاهــره، متــروی دبــی دومیــن خــط متــرو در جهــان عــرب اســت. درســت اســت 
گــذار در اطــراف  گشــت و  خطــوط، بخــش قدیمــی شــهر را پوشــش نمی دهــد، امــا بــرای 
ج  بــر فــرودگاه،  در  واقــع  ایســتگاه های  اســت:  متــرو  از  اســتفاده  بهتریــن روش  شــهر، 
خلیفــه و مرکزخریــد امــارات، کمــک بزرگــی بــرای رفــت و آمــد توریســت ها در شــهر اســت. 
قطارهــا از ٦ صبــح تــا ١ شــب، هــر ٣ تــا ٥ دقیقــه یك بــار در ایســتگاه ها توقــف دارنــد، امــا 
کم تــر اســت و روزهــای جمعــه هــم تعطیــل هســتند. . قیمــت  از ١١ تــا ٢ شــب تعدادشــان 
کــه  گن هــای درجــه یــک هــم هســت  بلیــت تك ســفره بیــن ٦٠٠ تــا ٢٥٠٠ تومــان اســت و وا

کرایه شــان دو برابــر می شــود. 
عــالوه بــر ایــن، از جمیــرا تــا هتــل آتالنتیــس حــدود ٥ کیلومتــر سیســتم مونوریــل در رفــت 
کــه البتــه بــه خطــوط متــرو وصــل نیســتند و تعدادشــان هــم محــدود اســت. و آمــد اســت 

- اتوبوس
کــه ســطح  اتوبوس هــای عمومــی دبــی هــم قیمــت مناســبی دارنــد و هــم بــه خاطــر ایــن 
گــذار در مناطــق  گشــت و  شــهر را بــه خوبــی پوشــش می دهنــد، از مناســبترین وســایل 

مختلــف دبــی هســتند. 
راننــده ی  توســط  گاهــی  و  متــرو  اتوبــوس،  ایســتگاه های  بیشــتر  در  اتوبــوس  بلیــت 

می شــود.  فروختــه  اتوبــوس 
ــاه  ــه در م ــود دارد. البت ــا وج ــی از اتوبوس ه ــل بعض ــت، داخ ــان حرک ــا و زم ــه ی راه ه نقش

کمــی تغییــر می کننــد. رمضــان ســاعت ها 

کسی - تا
اســتفاده؛  قابــل  راحتــی  بــه  و  آمدنــد  و  رفــت  در  کســی ها  ،تا دبــی  خیابان هــای  در 
کســی مرکزخریدهــا و جلــوی  گرفتــن هــم در صــف  تا کســی  بهتریــن و راحت تریــن جــای تا

هتل هاســت.

سبک معماری
از  امــا بســیاری  از معماری هــای جهــان می باشــد.  دبــی دارای ســبک های مختلفــی 
ــا در  ــه تنه ــی ن ــرد. دب ک ــدا  ــهر پی ــن ش ــوان در ای ــالمی را می ت ــاری اس ــدرن معم ــیر م تفاس
نــوآوری و ساخت ســاز اســالمی در بیــن جهــان عــرب رتبــهٔ اول را دارد بلکــه بــه صــورت 

بین المللــی هــم در رده هــای بــاالی ســاخت و ســاز قــرار دارد.
کشــورهای غربــی پیــش مــی رود و علتــش ایــن  ســاخت و ســاز در دبــی خیلــی ســریع تر از 
گرفته اســت. یکــی از مهم تریــن علــل  کار ارزانــی از آســیا در اختیــار  کــه نیــروی  اســت 
ــادش  ــاختن اقتص ــوع س ــال متن ــی در ح ــه دب ک ــت  ــن اس ــاز ای ــاخت و س ــرفت در س پیش
کــه تصــور می شــود تــا ســال ۲۰۱۵ تمــام  اســت. در واقــع دبــی نمی خواهــد بــه درآمــد نفــت 
ج  کــرده، ســاخت بلندتریــن بــر کــه دبــی را برجســته  کنــد. از جملــه اقداماتــی  شــود، تکیــه 
جهــان بــا ارتفــاع ۸۲۸ متــر و ســاخت جزایــر مصنوعــی جهــان و جزایــر نخلــی می باشــد.
کرده اســت. ۴ پــل  رودخانــه خــور دبــی شــهر دبــی را بــه ۲ بخــش دیــره و بــر دبــی تقســیم 
ــر آب می گــذرد ایــن ۲ قســمت  ــه از زی ک ــام نفــق الشــندقه  ــه ن ــل ب از روی خــور و یــک تون
را بــه هــم مربــوط می کننــد. )دیــره در شــرق )راســت(و بــر دبــی در غــرب )چــپ( قــرار 
دارند()توضیح:طبــق نقشــه جغرافیایــی دیــره در شــمال و بــر دبــی در جنــوب دبــی قــرار 
گرفته اســت، بــه احتمــال قــوی نگارنــده ایــن مطلــب حیــن نــگارش بــرروی یکــی از پلهــای 
کارگــری  مذکــور و رو بــه دریــا ایســتاده بــوده( دیــره محلــی بــازاری، ســنتی و قدیمــی و 
ــد از آن شــهری  ــه مســئولین دبــی قصــد دارن ک ــر دبــی محلــی اســت  اســت. امــا بخــش ب
کننــد. خیابــان شــیخ زایــد بــا ســاختمان های مجلــل  مــدرن بــا بافــت مــدرن درســت 
ج دنیــا را در خــود جــای  و بلنــد، پاییــن شــهر جدیــد دبــی شده اســت و بزرگ تریــن بــر
کنــاری جمیــرا خواهــد بــود بــا انــواع ویالهــای  داده اســت. بــاالی شــهر دبــی، ســاحل 
ــا  ــزی و بن ــی ری ــارس پ ــج ف ــه در دل خلی ک ــی  ــون دالری و پالم های ــن میلی ــل چندی مجل
شــده. حــدود ۵۰ درصــد ســرمایه وارد شــده در ســالهای اخیــر بــه دبــی از طریــق بخــش 
کــه متقاضیــان بــا خریــد خانه هــا و آپارتمان هــا بــه صــورت  ک بــوده، بــه طــوری  امــال
هوایــی و ۹۹ ســاله، صاحــب امتیــاز اقامــت خواهنــد شــد. قبــاًل اختیــار خانــه بــدون اجــاره 

کــردن آن بــرای بیگانه تبــاران امکان پذیــر نبــود.
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فرهنگ
کــه  دبــی در حــال غنــی ســاختن فرهنگــش می باشــد بــا ســاخت دهکــده فرهنگــی دبــی 
کتابهــای  کتابخانه هــا و مــدارس رقــص و موزیــک، فروشــگاه  شــامل موزه هــای هنــری و 
کمیــاب و فضاهــای بــاز بــرای تفریــح و اســتراحت می باشــد. دبــی دارای چندیــن ســالن 
ــان  ــه میزب ک ــر مدینــه  ــی و تئات ــر جامعــه دب ــاالر ســلطنتی، تئات ــه ت ــر می باشــد از جمل تئات
ــی  ــنواره بین الملل ــت. جش ــی اس ــورهای غرب کش ــدات  ــری و تولی ــای هن کاره ــیاری از  بس
کــه هــر ســاله در ایــن شــهر برگــزار شــده و ســتاره های دنیــا  فیلــم دبــی، جشــنواره ای اســت 

را از سراســر جهــان جــذب می کنــد.

جمعیت، زبان و مذهب
بــر اســاس سرشــماری انجــام شــد توســط مرکــز آمــار دبــی، جمعیــت ایــن شیخ نشــین 
ــع  ــا ســال ۲۰۰۹ میــالدی ۱٬۷۷۱٬۰۰۰ بوده اســت. مســاحت شــهر دبــی ۴۹۷٫۱ مایــل مرب ت
کیلومتــر  بــر   ۴۰۸٫۱۸ از  بیــش  جمعیــت  کــم  ترا و  می باشــد  مربــع(  کیلومتــر   ۱٬۲۸۷٫۴(
کشــور می باشــد. دبــی دومیــن شــهر  کل  کــه ایــن مقــدار بیــش از ۸ برابــر  مربــع اســت 

گران قیمــت جهــان می باشــد. بیســتمین شــهر  و  گران قیمــت در منطقــه، 
ــی تشــکیل مــی داد.  ــی را اتبــاع امارات در ســال ۲۰۰۵ میــالدی، ۱۷ درصــد از جمعیــت دب
کل امــارات( از جمعیــت مهاجــر  همچنیــن حــدود ۸۵ درصــد )۷۱ درصــد از جمعیــت 
کســتانی  کــه عمدتــًا هنــدی )٪۵۱(، پا ایــن شــهر را اتبــاع آســیایی تشــکیل می دهنــد 
کــه  )٪۱۶(، بنگالدشــی )٪۹(، فیلیپینــی )٪۳( و جمعیــت قابــل مالحظــه ای از ســومالی 
کل امــارات هــم  نزدیــک بــه ۳۰،۰۰۰ نفــر می باشــند هســتند. یــک چهــارم از جمعیــت 
اصلیــت ایرانــی دارنــد. عــالوه بــر آمارهــای بــاال، ۱۶ درصــد )۲۸۸،۰۰۰ نفــر( از جمعیــت 
کــه ملیــت و نــژاد آن هــا شناســایی  کار جمعــی زندگــی می کننــد  دبــی در خوابگاه هــای 
ایــن  در  ســن  متوســط  باشــند.  آســیایی  عمدتــًا  کــه  می شــود  تصــور  امــا  نشده اســت 
شیخ نشــین ۲۷ ســال می باشــد. میــزان تولــد تــا ســال ۲۰۰۵ میــالدی، ۱۳٫۶ و میــزان 

مــرگ و میــر ۱ درصــد بوده اســت.
کمــی  کــه  کســتانی ها  کارگــران ســاختمانی و عمــده شــهر هنــدی هســتند و بعــد از آن هــا پا
کوچک  کار شــخصی هــم دارنــد و فیلیپینی هــا هســتند. بــازار ســنتی و  بیشــتر از هندی هــا 
ــا  کارهــا ب ــوازم یدکــی خودروفروشــی ها و بقیــه  ــی مثــل موبایــل فروشــها، بقالی هــا و ل دب
کن دبــی می گــردد. پــس از  ســرمایهٔ کوچــک بیشــتر بــه دســت ایرانی هــای قدیمــی ســا
کســتانی ها بــازار ســرمایه را در دســت دارنــد. ایرانی هــای  ایرانیهــا، عرب هــای ســوری و پا
کــه البتــه  ک بــه دبــی آمده انــد  کالن بــه جــز امــال گــذاری در بــازار  زیــادی هــم بــرای ســرمایه 

کرده انــد بیشــتر نیســت. گــذاری  ک ســرمایه  کــه در امــال کســانی  مشــخصا تعدادشــان از 
گســترده ای توســط  ــان انگلیســی بــه صــورت  ــان رســمی دبــی، عربــی می یاشــد امــا زب زب
ــان اولیــه ایــن شــهر تبدیــل  ــه زب ــه ب ک ــه طــوری  کنان ایــن شــهر اســتفاده می شــود ب ســا
کنان ایــن شیخ نشــین بــه طــور  کــه توســط ســا کــه توســط  شده اســت. دیگــر زبان هایــی 
ــوگ،  گول ــل، تا ــی، تامی ــی، اردو، بنگال ــدی، فارس ــامل هن ــود ش ــتفاده می ش ــترده اس گس

چینــی، ماالیالــم می باشــد.
کشــور امــارات متحــده عربــی، دیــن اســالم را بــه عنــوان  مــاده ۷ از قانــون اساســی موقــت 
کرده اســت. عــالوه بــر اســالم، تعــداد قابــل توجهــی از  کشــور اعــالم  دیــن رســمی ایــن 

ــی هســتند. کنان دبــی، مســیحی، هنــدو، بودایــی، ســیک و بهائ ســا
گروه هــای غیــر مســلمان می تواننــد خانه هــا و عبــادت هــای خودشــان را داشــته باشــند. 
گروه هــای مذهبــی نمی دهــد، امــا  کشــور امــارات مجــوز قانونــی بــه  کــه دولــت  در حالــی 
کشــور اســتقالل داخلــی بــه برخــی از  ممکــن اســت برخــی از ۷ شیخ نشــین های ایــن 
کــه معابــد هنــدو  کشــور امــارات اســت  مذاهــب بدهنــد. دبــی نیــز تنهــا شیخ نشــین 
گــوردوا )معابــد ســیک ها( را دارد. طبــق سرشــماری اخیــر افــراد ملــت هندوســتان  و 
بیشــترین جمعیــت مســتقر در دبــی را تشــکیل می دهنــد. گروه هــای غیــر مســلمان، 
ج دریافــت  کــرده و یــا از خــار کمک هــای نقــدی را تنهــا می تواننــد از بیــن خــود جمــع آوری 
کننــد. امــا از دیــن برگشــتن یــا توزیــع  کننــد و می تواننــد در مــال عــام دینشــان را تبلیــغ 
نشــریات مذهبــی بــه شــدت خــالف قانــون بــوده و عــالوه بــر جریمــه نقــدی و پیگــرد 
قانونــی، بــه خاطــر رفتــار توهیــن آمیــز بــه آئیــن اســالم، فــرد مجــرم یــا بــه زنــدان مــی رود یــا 

کشــور اخــراج می شــود. از 

همچنین اتباع اسرائیلی حق ورود به دبی را ندارد.
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اقتصاد
کــز مالــی و بانــک  دبــی و دیــره، بنــادر مهمــی بــرای تولیدکننــدگان غربــی اســت. بیشــتر مرا
هــا در منطقــه بنــدری می باشــد. دبــی اهمیتــش را بــه عنــوان یــک مســیر تجــاری در 
ــی  ــل عل ــدر جب ــال دارد. بن ــارت آزاد ط ــی تج ــهر دب ــت آورد. ش ــه دس ــه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ب ده
در دهــه ۱۹۷۰ ســاخته شــده و بزرگ تریــن بنــدر دست ســاز بشــر در جهــان اســت. امــا 
دبــی بــه صــورت فزاینــده ای در حــال پیشــرفت بــه عنــوان مرکــزی بــرای صنایــع خدماتــی 
ــط  ــل توس ــل و نق ــوط حم ــد. خط ــذاری می باش گ ــرمایه  ــات و س ــاوری اطالع ــل فن از قبی
هواپیمایــی امــارات تقویــت شــده و در ســال ۲۰۰۶ حــدود ۲۸ میلیــون مســافر را جــا بــه 
ــود دارد از  ــوص وج ــع بخص ــرای صنای ــق آزاد ب ــی مناط ــن در دب ــت. همچنی کرده اس ــا  ج
قبیــل شــهر اینترنتــی دبــی و شــهر رســانه دبــی، کــه بــا یــک فیلتــر محــدود شــده و برخــی 
اینترنــت  ســایت هــا و ســایت هــای صهیونیســتی بســته  اســت و فرســتادن صــدا در 
 TECOM )Dubai Technology, Electronic, غیرقانونــی اســت. البتــه در مناطقــی مثــل

Commerce & Media Free zone Authority( ایــن ســایت هــا بســته نیســتند.

آب و هوا
گــرم و خشــک بیابانــی دارد. تابســتان هایش بــا میانگیــن دمــای ٤٠  دبــی آب و هــوای 
کــه بیشــتر از ده  درجــه ی ســانتی گراد در روز و ٨٥ درصــد رطوبــت، شــبیه ســونایی اســت 
دقیقــه نمی شــود تویــش تــاب آورد. ایــن موقــع ســال، دمــای آب دریــا هــم بــه ٣٧ درجــه 
می رســد و هتل هــا مجبورنــد دمــای آب اســتخرهای خصوصی شــان را پاییــن بیاورنــد تــا 
مســافران وقــت شــنا خیــال نکننــد دارنــد بــرای شــام آب پــز می شــوند. از مــه تــا ســپتامبر 
گشــتن در مرکزخریدهــا و البــی هتل هــا نمی شــود  کاری جــز  ــا مهــر( در دبــی  )از خــرداد ت

انجــام داد. 
کتبــر و نوامبــر )دو مــاه آخــر پاییــز و دو مــاه اول بهــار( دبــی  طــی ماه هــای مــارس، آوریــل، ا
هــوای دلچســبی بــا دمــای زیــر ٣٠ درجــه ی ســانتی گراد دارد. زمســتانش هــم زیــاد ســرد 
ــب  ــانتی گراد و در ش ــه ی س ــا در روز ٢٣ درج ــن دم ــب. میانگی ــه ش ــه روز و ن ــود؛ ن نمی ش
کــه وقــت ســفر در ایــن  بــه ١٤ درجــه ی ســانتی گراد می رســد. بــا ایــن حــال ضــرری نــدارد 

گــرم هــم بــا خــود برداریــد.  موقــع ســال، لبــاس 
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خرید
خریــد مناســب و در نتیجــه رضایــت منــدی شــما از خریــد در دبــی بســتگی بــه اطالعــات 
ک مــارک دار را از  کــن خریــد و زمــان و نحــوه خریــد دارد. بهتــر اســت پوشــا شــما از اما
کــه دارای قیمــت یکســان مــی باشــند، خریــداری نماییــد.  نمایندگــی هــای معتبــر آن 
ــا تحــت  ــا مــارک هــای معــروف، اورجینــال ی کاالهــا ب کنتــرل شــدید، اغلــب  ــه  ــا توجــه ب ب
ــا  ــاص و ی ــارک خ ــدون م ــای ب کااله ــد  ــه خری ــل ب ــورت تمای ــند. در ص ــی باش ــانس م لیس
کیفیــت آن هــا نیســت(، بــه فروشــگاه هــای بــزرگ ماننــد  ارزان قیمــت )کــه تضمینــی بــر 
کارفــور )واقــع در طبقــه دوم ســیتی ســنتر( و یــا بازارهــای ســطح شــهر ماننــد میــدان 
ــان الفهیــدی و برخــی  ــازار طــال و خیاب ــه، ب ــازار ادوی ــازار مرشــد، ب ــراس، ب ــازار ال جمــال، ب
کامپیوتــری  کــه سیســتم  فروشــگاه هــای ایرانــی مراجعــه نماییــد. در فروشــگاه هایــی 
)بارکــد( ندارنــد، چانــه زدن رایــج اســت و مــی توانیــد تخفیــف قابــل مالحظــه ای دریافــت 
نماییــد. چانــه زنــی یکــی از فرهنــگ هــای ســنتی تجــارت در امــارات اســت و در بازارهــا 
کــز خریــد در دبــی دارای طراحــی  گــردد. مرا همچنیــن امــری قابــل قبــول محســوب مــی 
ح هســتند. در  ــه هــای ایــن شــهر مطــر ــه عنــوان یکــی از جاذب هــای زیبــا مــی باشــند و ب
گرمــای هــوا در امــان  فصــل تابســتان مــی تــوان بــا سیســتم هــای تهویــه مطبــوع آن هــا از 
کــه انــواع  کــز خریــد، رســتوران یــا غذاخــوری هایــی وجــود دارنــد  بــود. در بیشــتر ایــن مرا
کــودکان اختصــاص داده  کننــد. همچنیــن مــکان هایــی بــرای بــازی  غذاهــا را ســرو مــی 
کــز خریــد بــزرگ  شــده اســت. در زمــان فســتیوال خریــد دبــی و فســتیوال تابســتانی، مرا
کــه طرفــداران بســیاری دارد.  کننــده مــی باشــند  مــکان برگــزاری برنامــه هــای ســرگرم 
کــه  کشــی و اهــدای جوایــز انجــام مــی پذیــرد  همچنیــن در مــاه هــای تابســتان قرعــه 

شــاید شــما برنــده آن باشــید.

ج های امارات - بلوار در بر
کســی مواظبتــان اســت، خیلــی هــم  کردیــد  گشــتن در ایــن فروشــگاه، حــس  گــر هنــگام  ا
ج هــای  کنونــی امــارات در بر کار شــیخ محمــد، نخســت وزیر  اشــتباه نکرده ایــد. دفتــر 
امــارات قــرار دارد و حتــی در مرکــز خریــد هــم پلیــس امنیتــی مواظــب رفتــار مــردم اســت. 
گــر قصــد رفتــن بــه ایــن فروشــگاه را داریــد، لبــاس مناســب بپوشــید و آرام صحبــت  ا
کارهــای طراحــان بی نظیــری چــون بولــگاری ،  گــر در حــال تماشــای  کنیــد، مخصوصــًا ا
کارتیــه ، زگنــا ، آرمانــی ، گوچــی ، جیمــی چــو ، پوچــی و بوتیــک تــک افســانه ای هســتید.

- مرکز خرید بورجومن
گران تریــن مرکزخریدهــای  بورجومــن بــا مغازه هــای شــیک و اجنــاس مــارک دار، یکــی از 
دبــی اســت. داخــل پاســاژ بــا ســنگ های مرمــر درخشــان تزئیــن شــده و شــکل راهروهــا 

کــه ســر در همــه ی مغازه هــا راحــت بــه چشــم می آیــد. طــوری اســت 

- دیرا سیتی سنتر
هرچنــد در دبــی مرکزخریدهــای بزرگ تــر و زیباتــری هــم پیــدا می شــود، امــا دیــرا ســیتی 
گیراتــری  ســنتر بــه خاطــر نقشــه و معمــاری خــاص و مغازه هــای بــزرگ و رنگارنــگ، تاثیــر 
ماننــد  بزرگــی  زنجیــره ای  مغازه هــای  از  این جــا،  می گــذارد.  بازدیدکنندگانــش  روی 
کــه فرش هــای نفیــس، ســوغاتی و  کوچــک و مســتقلی  گرفتــه تــا مغازه هــای  H&M و زارا 
کــه لقــب بهتریــن ســوپرمارکت شــهر  هنرهــای دســتی می فروشــند پیــدا می شــود. کارفــور 

را یــدک می کشــد هــم در ایــن پاســاژ شــعبه دارد.

ج های جمیره امارات - بولوار خرید بر
بوتیک هــای  بــرای  خانــه ای  امــارات،  ج هــای  بر در  فــرد  بــه  منحصــر  مرکزخریــد  ایــن 
اســت.  ویالمــدا   و  چــو  جیمــی  پوچــی،  گوچــی،  آرمانــی،  نظیــر  جهــان  مــد  طراحــان 
ج هــا قــرار دارد و جــان می دهــد بــرای تجدیــد  رســتوران خانــه ی نــودل هــم در ایــن بر

کــردن. قــوا بیــن خریــد 

- مرکزخرید امارات
انــواع  دبــی،  اســکی  مرکــز  اســت.  دبــی  در  خریــد  بــازار  بزرگ تریــن  و  مشــهورترین 
کالس- در ایــن بــازار قــرار دارنــد.  رســتوران ها و همچنیــن بهتریــن ســینمای دبی-گلــد 
کتاب هــای ویــژه ی ســفر هــم  عــالوه بــر برندهــای معمــول، برنــِد هــاروری نیــکالس و 

می شــود. پیــدا  آن جــا 

- بازار طالی دیره
کنــار بــه  گوشــه و  کــه خریــداران را از  کشــورهای عربــی اســت  بزرگتریــن بــازار طــال در بیــن 
ح هــای قدیمــی  کــه فکــرش را بکنیــد، از طر ســوی خــود جلــب می کنــد. هــر شــکلی از طــال 

گرفتــه تــا مــدرن، در ایــن بــازار پیــدا می شــود. و ســنتی 
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- اسکی در دبی
ــد در همه چیــز اول باشــد: بلندتریــن  ــه بای ک عجیــب اســت؟ خــوب، دبــی جایــی اســت 
ــا.  ــد و تنهــا هتــل هفت ســتاره ی دنی ــز خری ــا بزرگ تریــن مرک ســاختمان جهــان را دارد، ب
کــه تنهــا پیســت اســکی سرپوشــیده را هــم آن جــا بســازند. ایــن پیســت،  عجیــب نیســت 
ــمه های  ــه ای، مجس ــای شیش ــا دیواره ــت: ب ــی اس ــهر دب ــای ش ــهورترین جاذبه ه از مش
کــودک و مســیر ٤٠٠ متــری مخصــوص  بــازی  زمیــن  تپــه ی ســورتمه ســواری،  یخــی، 
گــر تــا بــه حــال اســکی  اســکی؛ ایــن محوطــه بــه یــک ســرزمین عجایــب برفــی می مانــد. ا
بــازی نکرده ایــد هــم جــای نگرانــی نیســت: اماراتی هــای بــرف ندیــده در این جــا آمــوزش 

ــد.  ــدارک دیده ان ــم ت ــی ه مجان

مارا
َ
- خدمات ماساژ ا

َامــارا، بهتریــن مرکــز ماســاژ دبــی اســت؛ هشــت اتــاق دارد بــا بــاغ خصوصــی و دوش 
نــدارد. ســه تا از ایــن  کــه بیــن مرکزهــای ماســاژ دبــی نظیــر  بــاغ  ِ خیال انگیــزی تــوی 
اتاق هــا مخصــوص زوج هــا هســتند و جــان می دهنــد بــرای ســفرهای مخصوصــی مثــل 
ماه عســل یــا ســالگرد ازدواج. برنامه هــای آن جــا هــم همــه بــه انتخــاب خــود مســافر 
کــه پخــش می شــود. برنامــه ی تمــدد اعصــاب بــا  انجــام می شــود، حتــی موســیقی ای 
یــک ماســاژ حســابی پــا شــروع می شــود و بعــد، خدمــات انتخــاب شــده توســط خــود 
کــه بالفاصلــه بعــد از تمــام شــدن ماســاژ مجبــور  ِ دیگــر آن جــا ایــن  شــخص. خوبــی 
کنیــد، بلکــه می توانیــد ضمــن اســتراحت، یــک چــای بنوشــید و  نیســتید آن جــا را تــرک 

از آرامــش آن جــا لــذت ببریــد. 

- ساحل روسی
کــه تصویــر جالبــی از ماهیــت چندملیتــی شــهر را  از معــدود ســواحل عمومــی دبــی اســت 
کارگــران خارجــی بــرای پیک نیــک،  کــه  نشــان می دهــد؛ به خصــوص در روزهــای تعطیــل 
آالچیق هــای  و  دوش هــا  جــز  می آینــد.  آن جــا  بــه  ســاحلی  والیبــال  و  آفتــاب  حمــام 

عمومــی، امــکان رزرو جــا بــرای حمــام آفتــاب هــم وجــود دارد.

گردشگری دبی جاذبه های تفریحی و 
- پارک الممزر

امتــداد  در  الممــزر  اســت.  دبــی  پنهــان  گوهرهــای  از  یکــی  خوش منظــره  پــارک  ایــن 
کوچکــی درســت در  گرفتــه و در خلیــج  کوچکــی در دهانــه ی خــور الممــزر قــرار  دماغــه ی 
مقابــل شــارجه اســت. ســاحل های شــنی ســفید رنــگ و دوست داشــتنی، اســتخر شــنا 
کــودکان و زمین هــای بــازی فراهــم شــده  و باربیکیــو بــه همــراه فضاهــای بــاز مخصــوص 
اســت. پــارک الممــزر، روزهــای وســط هفتــه خلوت تــر از روزهــای جمعــه و تعطیــالت 

کــودکان اســت. اســت، چهارشــنبه ها هــم مخصــوص خانم هــا و 

- پارک ساحلی جمیره
کــودکان، باربکیــو و میزهــای پیک نیــک؛  جــز ســاحل های شــنی، زمیــن بــازی مخصــوص 
جــان  کــه  دارد  هــم  خنکــی  شــده ی  چمــن کاری  محوطــه ی  جمیــرا،  ســاحلی  پــارک 

گرمــا اذیت تــان می کنــد.  کــه  می دهــد بــرای وقت هایــی 

- اقامت گاه ایرانی بستکیه
کوچه هــای  محلــه ی بســتکیه در بردبــی خانه هــای ســنتی زیبایــی دارد بــا بادگیــر و البتــه 
کــه ســاخت آن  اســت  بردبــی  ناحیه هــای  از قدیمی تریــن  یکــی  ایــن محلــه  دیدنــی. 
بــه ســال ١٩٠٠ میــالدی بــاز می گــردد، زمانی کــه تاجــران پارچــه و مرواریــد از منطقــه ی 

کردنــد. کــوچ  بســتک ایــران )واقــع در اســتان هرمــزگان( بــه دبــی 

- تور بازدید از شهر
چهــره جدیــد و قدیمــی شــهر دبــی را قســمت بــه قســمت ببینیــد، بازارهــای محلــی، 
ــازار ماهــی، خانــه هــای بادگیــر بســتکیه، مســاجد، منطقــه هــای تجــاری رونــق یافتــه  ب
ــب  ــه در غال ک ــی هســتند  ــی، برخــی از مناطــق دب ــا ســاختمان هــای مــدرن و مــوزه دب ب
ــا همراهــی  ــی ب ــد مــی باشــند. تورهــای نیــم روزی شــهر دب ــل بازدی تورهــای نیــم روز قاب
و  فرهنگــی  گســترده  ابعــاد  شــناخت  بــرای  خوبــی  بســیار  زمــان  مجــرب،  راهنمایــان 

اجتماعــی و اقتصــادی ایــن شــهر مــی باشــد.
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- سفرهای بیابانی
گــردش در بیابانهــای دبــی یکــی از مهم تریــن تفریحــات در وقــت ســفر بــه ایــن شــهر اســت 
و پناهــگاه بیابانــی المهــا، یکــی از توریســتی ترین مکان هــای دبــی بــه شــمار مــی رود.
المهــا و چشــمه های معدنــی آن، چادرهــای مســقف تجملــی دارد  بیابانــی  پناهــگاه 
کــه در آن اســتخرهای خصوصــی خنکــی بــا چشــم اندازی زیبــا از شــنزارهای هلویــی 
کــه محیطــی  رنــگ ســاخته اند. المهــا تــدارکات ویــژه ای هــم بــرای زوج هــای جــوان دارد 

ــد. ــدن مــاه عســل را رقــم می زن گذران ــرای  رویایــی ب
تــور صحــرا )Safari( یکــی از معــروف تریــن تورهــای دبــی مــی باشــد. هــدف اصلــی در ارائــه 
ــه بازدیدکننــدگان  ــه نشــینان ب ــی بادی ــر و زندگ کوی ــور، نشــان دادن چهــره واقعــی  ایــن ت
مــی باشــد. مــدت زمــان ایــن تــور مــی توانــد بیــن چنــد ســاعت تــا چنــد روز متفــاوت 
باشــد. در رایــج تریــن تــور شــما حــدود ســاعت ۳ یــا چهــار بعــد از ظهــر بــه طــرف صحــرا 
ــردش در  گ ــه  ــور )4WD( ب ــار مح ــای چه ــین ه ــا ماش ــرده و در اولیــن قســمت ب ک حرکــت 
کــه بــه صورت  کمــپ مــی رســید  کویــر مــی پردازیــد. ســپس بــه یــک  میــان تپــه هــای شــنی 
کامــل، موزیــک  ســنتی ســاخته شــده اســت. صــرف شــام، نوشــیدنی، اســتفاده از بوفــه 
ح هــای  کــردن دســت خانــم هــا بــه طــر کویــر و منقــش  و رقــص عربــی در زیــر آســمان زیبــا 
ــا بازگشــت در  ــور ب ــا از برنامــه هــای ایــن بخــش مــی باشــد. ایــن ت ــه وســیله حن ســنتی ب

حــدود ســاعت ۱۰ شــب پایــان مــی یابــد.

کروز دبی - کشتی های 
کشــتی های زیبــا بــا طراحــی شــیک و امــروزی و پنجره هــای قــدی؛ گــردش بــه همــراه 

ــام. ــرف ش ص

- پارک آبی وایلد وادی
ــارک  ــن پ ــرفته تری ــدنی در پیش ــوش نش ــی فرام ــک ماجراجوی ــی )Wild Wadi( ی ــارک آب پ
آبــی دنیــا در انتظــار شماســت. ایــن پــارک بــا مســاحتی حــدود ۵ هکتــار مابیــن هتــل 
ج العــرب و هتــل ســاحلی جمیــرا قــرار دارد. پــارک آبــی وایلــد وادی بــه شــکلی  مشــهور بــر
گردیــده تــا ســاعت هــای مدیــدی از لــذت و هیجــان را بــه جســتجوگران هیجــان  طراحــی 
و همچنیــن خانــواده هــا تقدیــم نمایــد. بــا بیــش از ۲۳ نــوع وســیله تفریحــی و ســرگرمی 
کــه بیشــتر آن هــا بــا هــم مرتبــط بــوده و در امتــداد هــم قــرار دارنــد و لــذا بازدیــد  آبــی 
کننــدگان قــادر خواهنــد بــود تــا بــه صــورت پیوســته از حرکــت بــر روی آب در طــول ایــن 
مراحــل لــذت ببرنــد. طراحــی هنرمندانــه وســیله هــا شــامل هشــت سرســره آبــی انفجاری 
و دو بخــش مــوج ســواری در ایــن پــارک، هیجــان فــوق العــاده ای را بــرای تمامــی ســنین 
بــه همــراه مــی آورد. شــما مــی توانیــد حالــت بــی وزنــی را در قســمت سرســره ســرعت در 
کوچکتریــن آســیبی  ــدن  ــدون دی ــا ســرعت ۸۰ کیلومتــر در ســاعت ب ــت ســرخوردن ب حال
تجربــه نماییــد. ایــن سرســره بلندتریــن و پــر ســرعترین سرســره دنیــا )بــه غیــر از آمریــکای 
گیــر ۳۳ متــری را بــرای شــما خلــق مــی نمایــد.  کــه یــک ســقوط نفــس  شــمالی( مــی باشــد 
ــوع طراحــی و  ــده اســت. ن گردی ــر اســاس افســانه قدیمــی ســندباد طراحــی  ــارک ب ایــن پ
کــردن بــه ســاختار  کمــک  کارتونــی بــرای  توجــه بــه جزئیــات ماننــد خلــق شــخصیت هــای 
ــارک هــای  ــه پ ــارک آبــی، جایــزه بهتریــن طراحــی و ارائ ــا ایــن پ گردیــده ت موضــوع باعــث 
آبــی را از طــرف انجمــن نــوآوری در ســاخت پــارک هــای آبــی، بــه خــود اختصــاص دهــد.

- تور خور
ــور، بازدیدکننــدگان  ــور خــور مــی باشــد. در ایــن ت یکــی از دیدنــی تریــن تورهــای دبــی، ت
گــردش در  ــه  کوچــک توریســتی )Cruise( ب کشــتی هــای  ــا  ــر لنــج چوبــی ســنتی ی ســوار ب
ــول  ــدرن در ط ــی و م ــرم قدیم ــر دو ف ــی در ه ــهر دب ــای ش ــد. تماش ــی پردازن ــی م ــور دب خ
کشــتی هــای مــورد  ایــن ســفر آرام، خاطــره ای فرامــوش نشــدنی خواهــد بــود. لنــچ هــا و 
اســتفاده در ایــن تورهــا دارای سیســتم برودتــی مجهــزی مــی باشــند و لــذا مســافران 
کــرد. مــدت زمــان تــور مابیــن یــک تــا چنــد ســاعت مــی باشــد. در  گرمــا را حــس نخواهنــد 

کشــتی صــرف خواهیــد نمــود. گــران تــر شــما شــام را نیــز بــر روی عرشــه  تورهــای 
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Abu dhabi شهر ابوظبی
کــه مقامــات اماراتی  ابوظبــی ثروتمندتریــن صنــدوق پــول را در جهــان دارد و در شــرایطی 
کــه  کننــد، تعجبــی نــدارد  عالقه مندنــد همــه ی برترین هــا را تــوی شهرهایشــان جمــع 
کلکســیون باشــد، چــون بــه هــر حــال پایتخــت امــارات  گزینــه بــرای ایــن  ابوظبــی بهتریــن 

متحــده ی عربــی اســت. 
گــرم و مرطــوب دارد؛ غیــر  کاًل آب وهوایــی  گرفتــه و  کنــار دریــا قــرار  شــهر بــه شــکل یــک T در 
ــزده درجــه ی ســانتی گراد  ــه دمــای هــوا در شــب های خنــک حــدوداً پان ک از زمســتان ها 
گــرم تابســتان، ایــن عــدد بــه پنجــاه هــم می رســد؛ امــا نگــران  اســت؛ در بعضــی روزهــای 

گرمــا نباشــید، سیســتم های خنک کننــده همــه جــا هســتند. 
ابوظبــی، بــا تمــام زرق و برقــش، گزینــه ی خوبــی بــرای ســفر بــا هــر انگیــزه ای اســت. هــر 
ــز شــهر  ــا مرک ــد و راه بیفتیــد. از فــرودگاه ت وقــت بخواهیــد می توانیــد چمدانتــان را ببندی
کــه هزینــه ی زیــادی نــدارد، امــا اتوبوس هــای مخصــوص  کســی بگیریــد  می توانیــد تا
کار  کــه هــر نیــم ســاعت یــک بــار راه می افتنــد. انتخــاب هتــل  مســافران هــم هســت 
ــک  ــد و ی ــخص می کنن ــتاره ها مش ــداد س ــا را تع ــه قیمت ه ــل همیش ــت، مث ــختی نیس س

ج بــردارد.  هتــل خــوب چهارســتاره می توانــد از صدهــزار تومــان بــه بــاال خــر
کــردن هســتید، ابوظبــی شــهر رویاهــای شماســت: آن قــدر مرکــز خریــد  گــر عاشــق خریــد  ا
کــه بــرای دیــدن همه شــان، بایــد روزهــای زیــادی در ایــن شــهر بمانیــد.  بــزرگ دارد 
کــه  معروف تریــن  مرکــز خریــد ابوظبــی، مارینــا اســت بــا فواره هــای موزیــکال، ســقفی 
گوارتــز اســت و پرچــم بــزرگ امــارات در قســمت ورودی  شــبیه ســقف ســالن مدرســه ی ها
کورنیــش از جلــوی  کــه ١٢٣ متــر ارتفــاع دارد و بلندتریــن پرچــم دنیاســت. بلــوار ســاحلی 
کشــیده  کیلومتــر در امتــداد ســاحل شــنی ابوظبــی  همیــن مرکــز خریــد شــروع و تــا شــش 
گــذار را از  کــردن از فروشــگاه های مارینــا، گشــت و  می شــود. بــد نیســت بعــد از خریــد 
کورنیــش، راه هــای مخصــوص پیــاده روی  کنیــد. در جــاده ی سرســبز  همین جــا شــروع 
ســاحل  روبــاز،  کافه هــای  بچه هــا،  مخصــوص  بــازی  زمین هــای  دوچرخه ســواری،  و 
کــه  نورپردازی هــای جذابــی وجــود دارد  عمومــی مجانــی، آب نماهــا و مجســمه ها و 

ــد.  ــته باش ــبی داش ــرگرمی مناس ــلیقه ای، س ــر س ــرای ه ــد ب می توان
ــرار دارد، مســجد شــیخ زائد اســت.  ــه در ابوظبــی ق ک ــا  یکــی دیگــر از بناهــای عظیــم دنی
ایــن مســجد بعــد از مســجد النبی و مســجد الحرام ســومین مســجد بــزرگ دنیــا اســت 
ــده و  ــاخته ش ــر س ــه مت ــاع ن ــه ارتف ــبزی ب ــه ی سرس ــر روی تپ ــد ب ــیخ زائ ــتور ش ــه دس ــه ب ک
بزرگ تریــن ســجاده ی دنیــا نیــز - کــه یــک فــرش ایرانــی باشــد - همین جــا پهــن شــده- 

کواریــوم، مــوزه، فرهنگســرا  اســت. در نزدیکــی ایــن مســجد هــم، پــارک خلیفــه بــه خاطــر آ
و زمین هــای بــازی و باغ هــای خــاص خــودش، از دوست داشــتنی های ابوظبــی اســت. 

کامل بــودن مجموعــه ی  و  بزرگــی  بــه  نیــز  الواحــه  و  کــز خلیفــه  مرا بــرای خریدکــردن، 
از  برندهای شــان، معــروف هســتند. در بیشــتر فروشــگاه های این جــا، همیشــه یکــی 
کــه ســرویس بهتــری داده باشــند،  کارکنــان قــدم بــه قــدم مشــتری را همراهــی می کننــد 
کنیــد، دســت از ســر  کــه لبخنــد بزنیــد و تشــکر  کار را دوســت نداریــد، چنــد بــار  گــر ایــن  ا
ــود  ــهر وج ــای ش ــا و آن ج ــتقلی در این ج ــک مس کوچ ــگاه های  ــد. فروش ــر می دارن ــما ب ش
کردیــد عتیقه جــات، فــرش و جواهــرات بخریــد، بهتــر اســت بــه جــای  گــر هــوس  کــه ا دارد 
کــز خریــد ســراغ این هــا را بگیریــد، چــون هــم قیمت هــای پایین تــری دارنــد و هــم  مرا
کنیــد. در ابوظبــی مالیــات شــخصی  ــد  ــه قیمــت بهتــری خری ــه زدن ب ــا چان می توانیــد ب
ــزرگ حــراج دارد، یکــی وقــت آمــدن بهــار و یکــی  ــا فصــل ب گرفتــه نمی شــود و ضمنــًا دو ت

هــم قبــل از شــروع پاییــز. 
کــز خریــد رســتوران های زیــادی وجــود دارد: از فســت فودهای زنجیــره ای  در تمــام مرا
و  هنــدی  مکزیکی،عربــی،  ایتالیایــی،  رســتوران های  تــا  گرفتــه  اروپایــی  و  امریکایــی 
کــه اســمش  چینــی. رســتوران هنــدی آشــاز در مرکــز خریــد خالدیــا یکــی از بهترین هاســت 
گرفتــه اســت. رســتوران های چینــی و هنــدی نســبتًا  را از خواننــده ی مشــهور بالیــوودی 
ج هــای  گران تــر باشــید، بایــد بــه رســتوران  هتل هــا و بر گــر دنبــال غــذای  ارزان هســتند و ا
کــه تقریبــًا در تمــام رســتوران های ابوظبــی، یــک بشــقاب  شــیک و لوکــس برویــد. بــا ایــن 
کــه تنهــا غذاهــای  گرفتــه شــده ولــی جاهایــی هــم هســتند  گیاه خوارهــا در نظــر  بــرای 
بهتریــن  از  یکــی  توریســت ها  باشــگاه  در  اورگریــن  ســونجیتا  می کننــد.  ســرو  گیاهــی 
ــتیک  ــه اس ــتید، خان ــت داش ــاب دوس کب ــر  گ ــی ا ــت. ول ــوران اس گیاه خ ــرای  ــا ب انتخاب ه

ــا را فرامــوش نکنیــد. هتــل ســاحل روتان
کــز خریــد می شــود  کــه تــوی بیشــتر هتل هــا یــا مرا تورهــای روزانــه ای در ابوظبــی برپاســت 
کــه از صبــح بــا شترســواری و بــاال و پایین رفتــن  کــرد: ســافاری بیابــان  اطالعاتشــان را پیــدا 
کنــار چادرهــای صحرایی و دور  از تپه هــای نــرم و طالیــِی شــن، شــروع می شــود و شــب در 
کــه از ســاعت  ــا پذیرایــی ســنتی عربــی پایــان می گیــرد. هم چنیــن تــور هلی کوپتــر  آتــش ب
ــی  ــه در صورت ــد، البت ــهر بگردان ــافران را روی ش ــت مس ــاده اس ــر آم ــا ٥ بعدازظه ــح ت ٩ صب
گــر سوارشــدن بــر  کــرده باشــند. ا کــه از قبــل در مرکــز خریــد مارینــا بــرای ایــن تــور ثبت نــام 

گذاشــتن خلیــج بــرای شــما هیجان انگیــز اســت، - کــروز و زیــر پــا  قایق هــای پــر ســرعت 
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کنید و خوش بگذرانید. تورهای قایق سواری بیگ باس را رزرو 
در ابوظبــی همیشــه پروژه هــای تفریحــی و رفاهــی در دســت شروع شــدن اســت و بــه 
کــه زمــان  ســرعت هــم بــه نتیجــه و بهره بــرداری می رســد؛ شــاید ایــن باعــث شــود بــا ایــن 
بــرای دیــدن  ولــی جاهــای جدیــدی  بــه این جــا نمی گــذرد  از ســفر قبلی تــان  زیــادی 

داشــته باشــید. 
بهتر است حواس تان به این ها هم باشد: 

گــران، همــه  -از دکه هــای فالفل فروشــی تــوی بــازار اصلــی تــا رســتوران های شــیک و 
هزینــه ی  بابتــش  وقت هــا  بیشــتر  کننــد.  ارســال  برایتــان  را  شــما  غــذای  می تواننــد 

نمی گیرنــد.  هــم  اضافــه ای 
کــرد.  -در ابوظبــی می شــود یــک ســاحل اختصاصــی را از یــک روز تــا یــک ســال اجــاره 

ــی اســت.  ــه ی متفاوت ــد تجرب ــی الب ــادی بخواهــد ول شــاید پــول زی

تاریخچه
امــارات متحــده عربــی  کشــور  پایتخــت  و  امیرنشــین های هفت گانــه  از  یکــی  ابوظبــی 
کــه بــه علــت وجــود آب  اســت. وجــه تســمیه ایــن امــارت بــه ابوظبــی از آن جــا اســت 
شــیرین در دوران قدیــم، گلــه ای از ظبــاء یعنــی آهــو، قبــل از ورود انســان بــه ایــن منطقــه 
کــردن آب  در آن جــا وجــود داشــته اســت. در ســال ۱۷۶۱ قبیلــه بنــی یــاس بعــد از پیــدا 
کن می شــوند و نــام منطقــه را بــه خاطــر وجــود آهــو ابوظبــی مــی  شــیرین در منطقــه ســا

گذارنــد.
ــی  ــا پیش ــال 2009 ب ــت و در س ــی اس ــده عرب ــارات متح ــور ام کش ــت  ــی پایتخ ــهر ابوظب ش
گــران جهــان بــرای مســافران اعــالم  گرفتــن از نیویــورک و پاریــس بــه عنــوان دومیــن شــهر 
کــم  گــران جهــان محســوب مــی شــد. حا شــد. ابوظبــی در ســال 2008 پنجمیــن شــهر 
ــت امــارات  ــن ســلطان آل نهیــان و رئیــس دول ــد ب ــن زای امــارت ابوظبــی شــیخ خلیفــه ب
عربــی متحــده اســت. ولیعهــد امیرنشــین ابوظبــی، شــیخ محمــد بــن زایــد آل نهیــان 
اســت. ابوظبــی، بــا تمــام زرق و برقــش، گزینــه ی خوبــی بــرای ســفر بــا هــر انگیــزه ای 
اســت. هــر وقــت بخواهیــد می توانیــد چمدانتــان را ببندیــد و راه بیفتیــد. از فــرودگاه 
ــای  ــا اتوبوس ه ــدارد، ام ــادی ن ــه ی زی ــه هزین ک ــد  ــی بگیری کس ــد تا ــهر می توانی ــز ش ــا مرک ت

کــه هــر نیــم ســاعت یــک بــار راه می افتنــد. مخصــوص مســافران هــم هســت 

وسایل نقلیه
کسی -  تا

ــردش در  گ کســی بهتریــن وســیله ی  ــه نکــرده باشــید، تا کرای ــر اتوموبیــل  گ در ابوظبــی، ا
ــا نشــانه های ســبز روی سقف شــان، همــه  کســی های ســفید و طالیــی ب شــهر اســت. تا
ــه  ک ــا رنــگ نقــره ای  کســی هــای اختصاصــی شــیک تر ب ــد. تا جــای شــهر در رفــت و آمدن

ــد. گران ترن ــی  ــد، کم ــفید دارن ــت س دارای عالم

- اتوبوس 
ایســتگاه اتوبــوس اصلــی در ابوظبــی در خیابــان حضــا بــن زایــد قــرار دارد. ایســتگاه های 
اســت مشکل ســاز  ایــن مســئله، ممکــن  و  ندارنــد  ابوظبــی عالمــت خاصــی  اتوبــوس 

باشــد. 

- اتومبیل
کــه پشــت فرمــان بنشــینید!  اتومبیــل در ابوظبــی بایــد جســارت زیــادی داشــته باشــید 
کــه  می کننــد  توصیــف  آن  از  ک تــر  خطرنا را  اماراتی هــا  رانندگــی  گردشــگران  بعضــی 
کننــد. مخصوصــًا کــه در تصادفــات، بیشــتر وقت هــا  خودشــان جــرأت رانندگــی پیــدا 
ــگران،  گردش ــه ای و  کرای ــین های  ــرای ماش ــد و ب ــهر می دهن ــی ش ــی امارات ــه اهال ــق را ب ح
کــه پلیــس بــه شــما  تســهیالت خاصــی در نظــر نمی گیرنــد. بعــد از تصــادف، فقــط وقتــی 
کنیــد، در غیــر این صــورت، در دردســر  دســتور بدهــد، می توانیــد اتومبیــل را جابه جــا 
می افتیــد. رانندگــی تحــت تاثیــر الــکل هــم جریمــه ی یــک مــاه زنــدان را بــه همــراه خواهــد 
داشــت. متاســفانه، علی رغــم جاده هــای عالــی و عالئــم ترافیکــی مناســب، تصــادف 

اتومبیــل در امــارات باالتریــن علــت مــرگ و میــر را دارد.

- پیاده 
گــرم، ابوظبــی بــرای پیــاده روی مناســب نیســت.  گســتردگی شــهر و هــوای  بــه دلیــل 
کــم اســت و هــم از هــم فاصلــه ی زیــادی  خطــوط عابرپیــاده در بلوارهــا هــم تعدادشــان 

ــد. دارن
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آب و هوا
کــه در طــول ســال،  هــوای ابوظبــی، گــرم و خشــک اســت و می تــوان انتظــار داشــت 
آســمان آبــی و آفتابــی باشــد. ماه هــای ژوئــن تــا ســپتامبر )اواســط خــرداد تــا اواســط 
گاهــی  طوفــان هــای شــن هــم بــه راه می افتنــد.  گــرم و مرطــوب اســت و  مهــر(، هــوا بســیار 
گاهــی هــم مه آلــود  از نوامبــر تــا مــارس )آبــان تــا اســفند(، هــوای ابوظبــی خنک تــر اســت و 
می شــود. بهتریــن زمــان بــرای رفتــن بــه ایــن شــهر در فصل هــای پاییــز و زمســتان اســت. 
ج داشــته باشــید و حمــام آفتــاب هــم  کــم خــر کــه ســفری  گــر دوســت داریــد  بــا ایــن حــال ا

کــه در تابســتان ســفری بــه ابوظبــی داشــته باشــید. بگیریــد، بــد نیســت 

غذا
- الدفرا

ــد  ــت داد، می توانی ــما دس ــه ش ــنگی ب گرس ــاس  ــی احس ــراث ابوظب ــده ی می ــر در دهک گ ا
از غذاهــای ســنتی اماراتــی و یــا مزه هــای عربــی رســتوران الدفــرا ســفارش دهیــد. ایــن 
گرفتــه چشــم انداز زیبایــی از افــق شــهر  رســتوران بــر روی ســاحلی از شــن ســفید قــرار 

ابوظبــی دارد.

- رستوران اتوماتیک
ایــن رســتوران لبنانــی، شــعبه ای از رســتوران های زنجیــره ای موفــق اســت. هــر چیــزی 
کــه در منــوی ایــن رســتوران وجــود دارد، عالــی اســت؛ مخصوصــًا شــاورمای تنــد آن، 
بســیار محبــوب و خوشــمزه اســت و طــرف داران زیــادی هــم دارد. ایــن رســتوران هــر روز 

ــت. ــی اس ــاده ی پذیرای ــب آم ــا ١نیمه ش ــح ت از ١١ صب

- کاخ هندی
کاخ هنــدی، از غذاهــای راج پادشــاهی تــا غذاهــای شــمالی  وقتــی غذاهــای ویــژه ی 
می خوریــد،  را  اســت-  تنــوری  ک هــای  خورا و  فــراوان  ســبزی های  شــامل  کــه  هنــد- 
گــر بــه غذاهــا و طعم هــای  کــه در راجســتان هســتید و نــه در ابوظبــی. ا احســاس می کنیــد 

ــه ایــن رســتوران هــم ســری بزنیــد. ــد، پیشــنهاد می کنیــم ب تنــد هنــدی عالقــه داری

کش - مرا
کافــی نیســت، ایــن  کشــی یــا آشــپزی بی نظیــر آن دلیلــی  گــر دکــور خــوش آب و رنــگ مرا ا
ــای  ــا برنامه ه ــب آن ج ــر ش ــی، ه کش ــیقی مرا ــته ی موس ــک دس ــه ی ک ــم  ــه می کنی را اضاف

ح دارد. شــاد و مفــر

- پرگو
کــه غذاهــای عالــی ایتالیایــی ســرو می کنــد:  بهتریــن رســتوران ایتالیایــی ابوظبــی اســت 
ــا روغــن زیتــون.  ــازه ب پاســتاهای دست ســاز خوشــمزه، پیتزاهــای تنوریــی و نان هــای ت

کارکنــان رســتوران هــم رفتــار دوســتانه ای دارنــد؛ 

کاخ پارس - رستوران ایرانی 
کباب هــای لذیــذ، از غذاهــای  غ و انــواع  غذاهــای ســنتی ایرانــی، شــامل زرشــک پلــو بــا مــر
کــه بــه عنــوان پیش غــذا  مخصــوص ایــن رســتوران ایرانــی هســتند. نــان خانگــی و پنیــر بــز 

ســرو می شــود هــم بســیار لذیــذ اســت. 
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خرید
کــردن هســتید، ابوظبــی شــهر رویاهــای شماســت: آن قــدر مرکــز خریــد  گــر عاشــق خریــد  ا
کــه بــرای دیــدن همه شــان، بایــد روزهــای زیــادی در ایــن شــهر بمانیــد.  بــزرگ دارد 
کــه  معروف تریــن  مرکــز خریــد ابوظبــی، مارینــا اســت بــا فواره هــای موزیــکال، ســقفی 
گوارتــز اســت و پرچــم بــزرگ امــارات در قســمت ورودی  شــبیه ســقف ســالن مدرســه ی ها

ــت. ــم دنیاس ــن پرچ ــاع دارد و بلندتری ــر ارتف ــه ١٢٣ مت ک
کامل بــودن مجموعــه ی  کــز خلیفــه و الواحــه نیــز بــه بزرگــی و  کــردن، مرا بــرای خریــد 
از  یکــی  همیشــه  این جــا،  فروشــگاه های  بیشــتر  در  هســتند.  معــروف  برندهایشــان، 
کــه ســرویس بهتــری داده باشــند،  کارکنــان قــدم بــه قــدم مشــتری را همراهــی می کننــد 
کنیــد، دســت از ســر  کــه لبخنــد بزنیــد و تشــکر  کار را دوســت نداریــد، چنــد بــار  گــر ایــن  ا

شــما بــر می دارنــد.
ــر هــوس  گ کــه ا کوچــک مســتقلی در این جــا و آن جــای شــهر وجــود دارد  فروشــگاه های 
کــز خریــد ســراغ  کردیــد عتیقه جــات، فــرش و جواهــرات بخریــد، بهتــر اســت بــه جــای مرا
این هــا را بگیریــد، چــون هــم قیمت هــای پایین تــری دارنــد و هــم می توانیــد بــا چانــه 
گرفتــه نمی شــود و  کنیــد. در ابوظبــی مالیــات شــخصی  زدن بــا قیمــت بهتــری خریــد 
ضمنــا دو تــا فصــل بــزرگ حــراج دارد، یکــی وقــت آمــدن بهــار و یکــی هــم قبــل از شــروع 

پاییــز.

- مرکزخرید ابوظبی
کــه در ایــن مرکزخریــد وجــود دارد، باعــث می شــود تــا  کــودک  زمیــن بــازی مخصــوص 
قطــار  مختلــف،  اســباب بازی های  بــا  بتواننــد  بچه هــا  می رســید،  خریدتــان  بــه  شــما 
برقــی و بازی هــای ویدیویــی ســرگرم شــوند. درضمــن خودتــان نیــز مــی توانیــد لــذت 

ببریــد. در ایــن مرکــز خریــد، انــواع صنایــع دســتی و قالیچــه بــه فــروش می رســد.

- مرکزخرید خلیفه
ایــن مرکزخریــد درســت روبــه روی مرکزخریــد ابوظبــی واقــع شــده و ســوغاتی هایی نظیــر 
قلیــان، جعبه هایــی از اســتخوان شــتر، اجناســی از چــرم شــتر، پارچه هــای ملیلــه دوزی 

شــده و... دارد.

- مرکز خرید مارینا
چادرهــای  روی  از  کــه  ایــن  بــا  ابوظبــی،  شــهر  مرکزخریــد  جذاب تریــن  و  بزرگ تریــن 
بادیه نشــینان درســت شــده، شــکلی شــبیه یــک ســیرک بــزرگ دارد. مارینــا، چنــد صــد 
ج دیده بانــی دارد و بــه تازگــی هــم دارنــد یــک پــارک برفــی  مغــازه، چنــد ســینما و یــک بــر

می ســازند. آن  در 
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گردشگری ابوظبی جاذبه های تفریحی و 
کــه شــامل قلعه هــای  در امــارت ابوظبــی جاهــای تاریخــی و دیدنــي زیــادی وجــود دارد 
از آن هــا قصــر الحصــن،  تاریخــی و موزه هــای ملــی در سراســر منطقــه اســت. برخــي 

حصــن جســر المقطــع، قریــة التــراث، کورنیــش ابوظبــی و قصــر االمــارات هســتند.
گردشــگري ایــن شــهر مــي تــوان پــارک بــازی هیلــی، پــارک عیــن  از دیگــر جاذبــه هــاي 
فایضــه، پــارک مبــزره ســبز، بــاغ وحــش العیــن، جبــل حفیــت، أم النــار، العیــن، دهکــده 
قدیمــی ابوظبــی، دیــر مســیحی، منطقــه آثــار هیلــی، مــوزه العیــن، موقــع مســیحی، 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــي ت ــرقیه را م ــه ش ــی، قلع ــه جاهل ــد، قلع ــیخ زای ــجد ش ــوا، مس ــه لی واح
کیلومتــر در امتــداد  کورنیــش از جلــوی مرکــز خریــد مارینــا شــروع و تــا شــش  بلــوار ســاحلی 
کــردن از فروشــگاه های  کشــیده می شــود. بــد نیســت بعــد از خریــد  ســاحل شــنی ابوظبــی 
کورنیــش، راه هــای  کنیــد. در جــاده ی سرســبز  گــذار را از همین جــا شــروع  مارینــا، گشــت و 
بچه هــا،  مخصــوص  بــازی  زمین هــای  دوچرخه ســواری،  و  پیــاده روی  مخصــوص 
کافه هــای روبــاز، ســاحل عمومــی مجانــی، آب نماهــا و مجســمه ها و نورپردازی هــای 
کــه می توانــد بــرای هــر ســلیقه ای، ســرگرمی مناســبی داشــته باشــد. جذابــی وجــود دارد 
اســت.  زائــد  شــیخ  مســجد  دارد،  قــرار  ابوظبــی  در  کــه  دنیــا  عظیــم  بناهــای  از  یکــی 
ایــن مســجد بعــد از مســجد النبی و مســجد الحرام ســومین مســجد بــزرگ دنیــا اســت 
ــده و  ــاخته ش ــر س ــه مت ــاع ن ــه ارتف ــبزی ب ــه ی سرس ــر روی تپ ــد ب ــیخ زائ ــتور ش ــه دس ــه ب ک
بزرگ تریــن ســجاده ی دنیــا نیــز )کــه یــک فــرش ایرانــی اســت( همین جــا پهــن شــده 
کواریــوم، مــوزه، فرهنگســرا  اســت. در نزدیکــی ایــن مســجد هــم، پــارک خلیفــه بــه خاطــر آ
و زمین هــای بــازی و باغ هــای خــاص خــودش، از دوست داشــتنی های ابوظبــی اســت.
کــز خریــد مــی تــوان  کــه در بیشــتر هتل هــا یــا مرا تورهــای روزانــه ای در ابوظبــی برپاســت 
کــه از صبــح بــا شترســواری و بــاال و پایین رفتن  کــرد. ســافاری بیابــان  اطالعاتشــان را پیــدا 
کنــار چادرهــای صحرایــی  از تپه هــای نــرم و طالیــی شــني شــروع می شــود و شــب در 
و دور آتــش بــا پذیرایــی ســنتی عربــی پایــان می گیــرد. هم چنیــن تــور هلی کوپتــر، کــه از 
ســاعت ٩ صبــح تــا ٥ بعــد از ظهــر آمــاده اســت مســافران را روی شــهر بگردانــد، البتــه در 
گــر ســوار  کــرده باشــند. ا کــه از قبــل در مرکــز خریــد مارینــا بــرای ایــن تــور ثبت نــام  صورتــی 
گذاشــتن خلیــج بــرای شــما هیجان انگیــز  کــروز و زیــر پــا  شــدن بــر قایق هــای پــر ســرعت 

کنیــد و خــوش بگذرانیــد. اســت، تورهــای قایق ســواری بیــگ بــاس را رزرو 
در ابوظبــی همیشــه پروژه هــای تفریحــی و رفاهــی در دســت شروع شــدن اســت و بــه 
کــه زمــان  ســرعت هــم بــه نتیجــه و بهره بــرداری می رســد؛ شــاید ایــن باعــث شــود بــا ایــن 
بــرای دیــدن  ولــی جاهــای جدیــدی  بــه این جــا نمی گــذرد  از ســفر قبلی تــان  زیــادی 

داشــته باشــید.

19 / www.safaridigar.com

- دهکده ی میراث ابوظبی 
دهکــده ی آرام میــراث ابوظبــی، بعــد از بازســازی بــه یکــی از دیدنی تریــن مکان هــای 
ــل  ــا مح ــراوان، این ج ــای ف ــاداب و فواره ه ــای ش ــا باغ ه ــت. ب ــده اس ــل ش ــی تبدی ابوظب

ــاد نشــده.  گرمــا و رطوبــت زی گذرانــدن صبــح اســت؛ وقتــی هنــوز  ــرای  مناســبی ب
در ایــن دهکــده، می توانیــد چشــم اندازی از چگونگــی زندگــی مــردم ابوظبــی پیــش از 
دوران نفــت داشــته باشــید: کوچه هــای بازســازی شــده، یــک مســجد ســنتی قدیمــی 
کــه می توانیــد  برپاســت  آن جــا  هــم در  گارگاه هایــی  و شــتر.  بــز  مــوی  از  و چادرهایــی 

کنیــد. را تماشــا  بافنــده  و  هنرمنــدان ســفال گر، شیشــه گر، مس گــر 

- بنیاد فرهنگی
تئاتــر،  برنامه هــای  کــه  اســت  فرهنگــی  و  مرکــز هنــری  یــک  ابوظبــی،  فرهنگــی  بنیــاد 
ــر و عکاســی و پخــش  ــه، شــعرخوانی ، موســیقی، نمایشــگاه هن کالســیک، بال موســیقی 
فیلم هــای ســینمایی جهانــی اســت. ایــن موسســه در مرکــز شــهر و در ســاختمان اســالمی 
ح هــای  کاشــی کاری شــده اش، بــا طر گنبدهــای زیبــا و راهروهــای  کــه  گرفتــه  مــدرن قــرار 

چشــم نوازی تزییــن شــده اند. 

- کاخ امارات
کــه بــرای تماشــای معمــاری بی نظیــر ایــن  ج العــرب دبــی، نیــازی نیســت  برخــالف بــر

هتــل، در آن اتــاق داشــته باشــید.

- قصر الحصن
ــی محــل اقامــت  ــه در ســال ١٧٦١ ســاخته شــده، زمان ک کاخ باشــکوه ســفید رنــگ  ایــن 
از قدیمی تریــن ســاختمان های  یکــی  امــروزه،  و  بــوده  النهیــان  خانــواده ی ســلطنتی 
ــاز نیســت و  ــرای بازدیــد عمــوم ب ــه طــور رســمی ب کاخ ب ــه شــمار مــی رود. ایــن  ابوظبــی ب
کنیــد. گــر مایــل بــه تماشــای آن هســتید، بایــد از تورهــای موسســه ی فرهنگــی اســتفاده  ا

- مرکز هنرهای دستی زنان
کــه در ســاختمان  گــر بــه صنایع دســتی عالقــه  داریــد، حتمــًا ســری بــه ایــن مرکــز فرهنگــی  ا
اتحادیــه ی بانــوان قــرار دارد زده و از نمایشــگاه بافندگــی  ســنتی، لباس هــای محلــی، 

کنیــد. منســوجات، و صنایع دســتی دیــدن 
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