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DUBAJ,  ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 

 

12-17 stycznia 2017 

 
12 stycznia 

Naszą podróż rozpoczęliśmy o godzinie 7.55 autobusem do Galerii Katowickiej, gdzie kupiliśmy 

w delikatesach coś do jedzenia i wsiedliśmy o 9.30 w autobus na lotnisko Pyrzowice. Tam od razu 

zaczęła się odprawa i bez problemu przeszliśmy przez bramkę. Kobieta przechodząca tuż za nami 

była mocno prześwietlana w okolicach pasa. Dla relaksu zagraliśmy w warcaby na specjalnie 

zrobionej papierowej planszy i figurkami z Tunezji. Nie dokończyliśmy gry, bo już należało 

wsiadać na pokład samolotu. W samolocie głos z głośnika oznajmił, że polecimy tylko 5 godzin 

zamiast planowanych prawie sześciu. Najpierw coś zjedliśmy, a potem poszliśmy spać na dwie 

godziny. Po przebudzeniu okazało się, że za nami jest już więcej, niż połowa lotu, a pod nami 

Turcja. Zamówiliśmy kawę, wodę i donut Milka i czytaliśmy „Inwazję” Andrzeja Maleszki - 

książkę, którą Karol dostał na gwiazdkę. 

Kiedy wylądowaliśmy, okazało się, że na zewnątrz było ciepło, nawet wtedy, gdy zerwał się silny 

wiatr.   

- Kichać w tak gorącym kraju! – skomentował Karol, kiedy nieoczekiwanie kichnął. 

Na lotnisku Dubaj World Central kupiliśmy srebrne karty na tydzień na transport po Dubaju za 

270 AED. W Dubaju nie ma papierowych biletów jednorazowych, tylko obowiązuje system kart 

Nol. Nasza karta upoważniała na przejazdy autobusami, tramwajem (jedyna linia) i metrem. 

Autobusem nr F55 pojechaliśmy do miasta, jechaliśmy 35 minut do jednej z początkowych stacji 

metra o nazwie Ibn Battuta. Metrem jechaliśmy 5 przystanków. Zobaczyliśmy bezobsługowe 

metro z wagonami tylko dla kobiet i dzieci. 

Ze stacji miało być tylko 3 minuty pieszo do hotelu, ale faktycznie raczej około 10, a tego 

pierwszego dnia nawet nieco więcej, bo nie wiedzieliśmy który z potężnych wieżowców jest nasz 

i czy w ogóle go widać z okolic stacji metra. Kilka osób nam pomogło znaleźć właściwy 

wysokościowiec schowany nieco za innymi. 
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- Ale fajny – stwierdził Karol wchodząc do środka. 

Pani w recepcji powiedziała nam, żebyśmy najpierw pospieszyli się na kolację, bo właśnie się 

kończy, dochodziła tutaj godzina 23-cia, w Polsce 20-ta. Trzeba było najpierw znaleźć tą 

restaurację, zlokalizowaną jednak w logicznym miejscu, na pierwszym piętrze pośrodku dwóch 

22-metrowych wież hotelu Atana****. Kolacja była pyszna, w formie szwedzkiego stołu, a po 

zjedzeniu poszliśmy do pokoju na 19 piętro. O ile pamiętam, rezerwując pokój na booking.com 

kilka dni wcześniej przesłałem sugestię, żeby pokój był usytuowany the higher the better. 

Zgadywaliśmy w windzie, jaki będzie pokój i czy będzie balkon. Był. Był też zestaw do parzenia 

kawy i herbaty i waga łazienkowa. Karol ważył trzy dwójki (22,2 kg), a ja – trzy szóstki. Przez 

kolejne cztery dni na skutek obfitych posiłków ważyłem pół kilo dziennie więcej. Ostatniego dnia 

nastąpił dramatyczny spadek wagi do pomiaru z pierwszego ważenia. 

Żartowaliśmy i walczyliśmy na łóżku. Karol powiedział, że idziemy spać, bez czytania.  

 

 

  

13 stycznia 

Obudziłem się o 6.40, ale tutaj była już 9.40, o ile nie pomyliłem czasu i zostało tylko 15 minut na 

zjedzenie śniadania. Karol bardzo długo jadł płatki z mlekiem, a potem kawałki gofrów. 

Wyszliśmy na taras i zobaczyliśmy basen. Uruchomiliśmy Pokemon Go i złapaliśmy pierwsze 

pokemony: ja – Monkey a Karol Ekansa i jeszcze kilka innych.  

W pokoju przebraliśmy się i wyszliśmy w stronę metra do Dubai Mall i do Kidaznii. 

Przyjechaliśmy metrem 6 przystanków i byliśmy niby „na miejscu”, bo dalej szło się i szło 

zadaszonym nadziemnym przejściem, a jego końca nie było widać, szliśmy ponad 20 minut, 

chwilami korzystając z ruchomych chodników. Po drodze zobaczyliśmy najwyższy budynek 

świata Burdż Chalifa, który stał tuż obok. Był tak wysoki, że Karol nie zdołał zobaczyć szczytu. 

Nie zwiedzaliśmy go. Jeszcze w Polsce próbowałem zarezerwować wjazd na górę, ale należało 

się posługiwać kartą kredytową, a na miejscu ta przyjemność kosztowałaby około tysiąca złotych.    

- Po co komu takie coś! Trzeba to myć i myć milion lat! – powiedział Karol.  
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Komentarz ten wywołała moja informacja, że ten najwyższy budynek, jego szklaną elewację myje 

36 osób przez 3-4 miesiące. Weszliśmy do największego centrum handlowego na świecie Dubai 

Mall z 1200 sklepów, oczywiście można było się tam wielokrotnie zgubić.  

 

Ochroniarze i tablice zaprowadziły nas jednak bezbłędnie do Kidzanii – miniaturowego 

miasteczka z wybrukowanymi ulicami, zmniejszonymi budynkami. Karolowi zrobiono zdjęcie i 

dostaliśmy tam paszport oraz 50 kidzosów w postaci czeku. Pieniądze odbierało się w banku wraz 

czepkiem wymaganym przy produkcji żywności.  

 

Następne pieniądze można było już tylko zarabiać, zaś wydawać na kilka atrakcji, na przykład na 

jazdę samochodzikami, natomiast na wspinaczkę po ścianie budynku Karol był zbyt lekki, 

ponieważ była wymagana waga 25 kg.  
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Na początku Karol poszedł do symulatora lotów pilotować samolot Emirates. Tam niestety nie 

mogłem wejść, nie było także z zewnątrz niczego widać. Karol powiedział, że wewnątrz kabiny 

trzymał kierownicę i samolot też skręcał. Karol był pilotem i za swoją pracę dostał 10 kidzosów.  

Następnie poszliśmy do fabryki Kinder Chocolate Faktory do pracy przy produkcji czekoladek. 

Dzieci poznały tam produkty, z których robi się czekoladki. Oczywiście wszędzie Karol wchodził 

sam, a dorośli mogli tylko obserwować pracę przez szybę wystawową. 

 

Czas było wydać trochę pieniędzy i za banknot 20 poszliśmy na auta, którymi Karol kierował 

siedząc wewnątrz w kasku. Potem poszliśmy do kliniki dentystycznej, gdzie Karol wraz z trójką 

innych dzieci pomagał przy operacji zęba leżącego pacjenta (manekina) i otrzymał w zamian 

kolejne kidzosy. 



5 
 

 

Potem Karol pracował jako strażak, a także w szpitalu dziecięcym. Niestety nie wiedział, że 

będzie musiał przewijać małe dzieci, noworodki, ubierać je i kłaść do łóżeczka i jeszcze klepać po 

pleckach. Nie mógł mi wybaczyć, że go o tym nie uprzedziłem! 

Poszliśmy coś zjeść i Karol wszedł do McDonald’s, przygotowywał tam posiłek dla nas. Nie 

można było prostu tam czegoś kupić przy ladzie, dziecko musiało samo pomagać przygotować 

swój posiłek, a potem wraz z gotowym Happy Mealem skierować się do kasy i zapłacić 

prawdziwymi pieniędzmi. 

Na końcu pracował przy produkcji coca coli, jej butelkowaniu, zakręcaniu, zgrzewaniu nakrętki, 

lepieniu naklejki.  
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Kiedy po kilku godzinach znużyliśmy się pracą, wyszliśmy na zewnątrz na teren centrum 

handlowego Dubai Mall, dotarliśmy do ogromnego aquarium. Na dworze robiło się już ciemno. 

Zaczęliśmy kierować się w stronę fontann. Zbliżała się 17-ta i zaczynał pierwszy ich pokaz.  

 

Był spektakularny i ponoć najpiękniejszy na świecie. Fontanny wystrzeliwały w górę na 

kilkadziesiąt metrów, tworzyły szereg, kręciły się i tańczyły w rytm muzyki. Wszyscy bili brawo. 

Poszliśmy na kwadrans na plac zabaw, a potem na kolejny pokaz fontann, które odbywały się co 

pół godziny, w rytm jednej z trzech różnych piosenek. Później przedzierając się przez gęsty tłum 

poszliśmy w stronę metra, już nie tunelem naziemnym, ale wzdłuż wody i wysokościowców, 

pstrykając po drodze zdjęcia.  

Metro było zapchane i przejechaliśmy trasę na stojąco, ciągle żartując. Leniwie wracaliśmy do 

hotelu, zahaczając o sklep spożywczy. W hotelu najpierw poszliśmy na kolację, a dopiero potem 

do pokoju, aby przebrać się na basen.  
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Karol pływał wspaniale różnymi stylami, nurkował. Ja w tym czasie złapałem kolejnego Ekansa. 

Wzięliśmy do pokoju pozostawioną na basenie przez kogoś piłkę i w końcu później 

przywieźliśmy ją do Polski. Graliśmy nią jeszcze tego wieczora na korytarzu, aż nagle na naszym 

piętrze na korytarzu zadzwonił hotelowy telefon. Czułem, co oznacza jego sygnał i że jest to 

ostatni moment, żeby natychmiast prysnąć do pokoju. Czekałem jednak co się stanie. Przyszedł 

do nas młody pracownik hotelu i nie wiedział jak to wyrazić najuprzejmiej jak tylko potrafił, i w 

końcu wydobył z siebie, że inni ludzie już śpią i żebyśmy nie grali. Według czasu miejscowego 

była 22.45. Zagraliśmy zatem w warcaby, a potem poczytałem Karolowi do snu „Inwazję”.  

 

14 stycznia 

Pobiegliśmy szybko na śniadanie, mieliśmy tylko 50 minut, żeby zjeść, wrócić do pokoju i się 

spakować.  

 

Windy poruszały się przeraźliwie wolno. Ledwo zdążyliśmy na godzinę 10.20 na bezpłatny 

autokar hotelowy do Outlet Village. Wszyscy goście hotelowi jechali tam na zakupy, a bodaj 

tylko my do położonych nieopodal trzech parków rozrywki o nazwie Dubai Parks & Resorts. 

Miejsce to było położone ok. 45 km od Dubaju, a jazda trwała trzy kwadranse.  

Na miejscu były gigantyczne parkingi, wiele budynków, a ludzi tak mało, że jedynie obsługa i 

liczni taksówkarze. Ludzie z naszego autobusu poszli na zakupy, a my musieliśmy znaleźć parki 

rozrywki. Pytaliśmy pracowników o drogę, np. murzyna w masce. Maskę nosiło tu wiele osób, bo 

unosił się pył piaskowy widoczny intensywniej z dalszej odległości, niesiony przez silny wiatr od 

pustyni, która zresztą otaczała nas ze wszystkich stron. Budynki stojące w odległości kilkuset 

metrów widać poprzez piaskową mgłę. 

Po 20 minutach znaleźliśmy Legoland Dubai. Żeby zdążyć na autobus powrotny o godz. 19, 

mieliśmy na każdy park przeznaczyć tylko po 2,5 godziny, ale było to wystarczające, bo parki 

były mniejsze od tych europejskich.  
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Legoland składał się z sześciu stref, w tym Lego City i Minilandu stworzonego w duchu Bliskiego 

Wschodu, ale nam wydawał się niewielki. Tuż za wejściem znajdowała się wielka hala z 

makietami znanych budynków, podziwialiśmy ich niezwykłe konstrukcje.  

 

Pierwszą atrakcją były kręcące się filiżanki. Można było sobie na nich dla żartu pokrzyczeć. 

Następnie pędem pobiegliśmy do kina 4D z bohaterami Lego. Była też przejażdżka dwukrotnie 

małą kolejką posadowioną niezbyt wysoko.  

 

Płynęliśmy także łodzią Lego, a której znajdował się pedał gazu i kierownica, obydwa przyrządy 

działały, więc mogliśmy sterować i przyspieszać - dogoniliśmy Rosjankę płynącą przed nami z 

dzieckiem i celowo ją stuknęliśmy, a następnie z dużą szybkością wyprzedziliśmy. 
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Karol ciągle pytał o aktualną godzinę, kontrolował czas i dość szybko zaproponował przejście do 

kolejnego parku. Wychodząc, widzieliśmy obok Legoland Water Park z 20 zjeżdżalniami i ze 

specjalnie stworzonymi pontonami Lego. Może pogoda pozwalała na kąpiel, było umiarkowanie 

ciepło, ale nie było na to dziś czasu ani ochoty. 

 

 

Następnym parkiem był Bollywood. Tu wszystko było zupełnie inne – budynki, atrakcje. 

Budowle postawiono na wzór indyjski - pałace, betonowe słonie. Atrakcje także były dość 

niezwykłe. Na początek byliśmy w  kinie 4D, gdzie pokazano walkę indyjskiego superbohatera. 
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Po drugiej stronie placu znajdowała się najlepsza dotąd atrakcja tego dnia. Weszliśmy znów do 

okrągłego pomieszczenia, przypięto nas do siedzeń ułożonych w dwa długie rzędy, obsługa długo 

i starannie sprawdzała zapięcia, co wzmagało nasz niepokój, następnie znajdująca się przed nami 

barierka opadła w dół, a my podnieśliśmy się w górę, zaczęło trząść, a przed nami wnętrze 

ogromnej kuli stało się ekranem. Byliśmy w kosmosie, nad przepaściami, nad palącym się 

miastem i wieloma innymi niezwykłymi miejscami będącymi wytworami wyobraźni. 

 

W Bollywood było wiele atrakcji tanecznych, show, ale je omijaliśmy, za to byliśmy trzy razy na 

strzelance, celowaliśmy w bandytów atakujących spokojną wieś, pociąg ze złotem. Siedzieliśmy 

w poruszających się wagonikach.  

Na terenie parku widać było gdzieniegdzie sentyment do związków Indii z Anglią, wyrazem tego 

było długi londyński autobus mieszczący wewnątrz restaurację. 

 



12 
 

 

 

Trzecim parkiem był Motiongate, filmowy park rozrywki, gdzie pełne przygód hollywoodzkie 

filmy zamieniono we wspaniałe atrakcje. Na terenie parku miały swoje hale wytwórnie filmowe 

Columbia Picture, Dreamworks Sony Pictures i Lionsgate i inne.  

 

Zaczęliśmy od lewej strony. Siedząc w wagoniku zwiedziliśmy Hotel Transylwania. Zauważyłem 

to samo co Karol, że przejażdżka była długa i pełna różnych szczegółów, a atmosfera taka, jak w 

Hollywood Terror. 

Nie wszystkie atrakcje były otwarte i w ogóle oddane już do użytku. Zamknięte były Klopsiki 

kontratakują, ale za to poszliśmy do Ghostbusters i tam strzelaliśmy do duchów. 
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W części Dreamworks był Madagaskar – przejażdżka karuzelą ze zwierzętami z filmu, a w części 

dotyczącej Kung-fu Panda – przejażdżka filiżankami. Karol nie chciał wchodzić do Shreka, nie 

chciał też wchodzić do Hollywood na przedstawienie Step up.  

 

W budowie były Igrzyska śmierci oraz jak Wytresować smoka. 

Pora wracać. Wychodzimy w trakcie przedstawienia Kung-fu Panda. Było tylko 36 minut do 

odjazdu naszego autobusu, na zewnątrz ściemniało się, było zimno i wiał wiatr. Doszliśmy jednak 

bezbłędnie do celu w 26 minut, trochę po drodze biegnąc. Autobus trochę się spóźnił. Oczekując 

na jego przyjazd oglądaliśmy ceny w kilku sportowych sklepach w Outlet Village. Nawet na 

wyprzedaży ceny były wysokie. Autobus szybko przyjechał do Dubaju, ale kierowca ciągle 

kluczył podjeżdżając pod kolejne hotele, gdzie wysiadali ludzie. Nas zawiózł na samym końcu. 

Poszliśmy na kolację, a potem Karol kąpał się w basenie na zewnątrz. 
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15 stycznia 

To środkowy dzień pobytu. Po śniadaniu mieliśmy 40 min. do odjazdu hotelowego autobusu.  

 

Zbiegliśmy w ostatniej minucie i pojechaliśmy kilkanaście minut na plażę w okolice Jeremiach 

Beach Residence The Walk. Było cieplutko i bardzo przyjemnie. Na plaży był plac zabaw. Karol 

kręcił się na żółtym podnośniku trzymając się uniesionymi w górę rękoma, a kiedy opadał z sił, 

puszczał się i spadał na piasek. Uznał, że to najlepsza jego w życiu atrakcja na placu zabaw.  

 

Pograliśmy chwilę w piłkę znalezioną dwa dni wcześniej na basenie. Rozbiliśmy się na godzinę, 

dwie, na czystej plaży, o metr powyżej linii kamyczków i muszelek zgromadzonych przy brzegu 

morza, nad Zatoką Perską. Karol od razu śmiało poszedł do wody się wykąpać.  
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Zrobiliśmy piaskowy basen i dopływ wody morskiej do niego. Poziom morza ciągle się zbliżał i 

w końcu zalało nam i zniszczyło piaskowe budowle.  

Był już czas, aby przebrać się na ławce (nie było przebieralni męskich, tylko damskie) i odejść 

dalej. Zamierzaliśmy iść w stronę 7-gwiadkowego hotelu, który widzieliśmy także z balkonu 

naszego hotelu w odległości około 5 km. Szło się trudno, piasek był miękki.  

 

Weszliśmy do napotkanego po drodze 5-gwiazdkowego hotelu Hilton, aby się tam umyć w 

łazience. Potem szliśmy ulicą i na deptaku na ławce zjedliśmy przekąskę. Doszliśmy do 

autosalonu Bentley’a, obok w sklepiku kupiliśmy lody i kawę w puszce.  
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Szliśmy dalej w niedalekiej odległości od morza i wzdłuż ogromnych kilkudziesięciopiętrowych 

wieżowców. Po paru kilometrach dotarliśmy do linii tramwajowej i przejechaliśmy tramwajem 

trzy przystanki, do końca linii. Wewnątrz pojazdu były nie tyle siedzenia, co raczej fotele.   

 

 

Dalej ciągnęła się długa prosta wielopasmowa droga szybkiego ruchu i w odległości już kilku 

kilometrów znajdował się żagiel hotelu Burj al Arab. Szliśmy tą drogą, szerokim chodnikiem, ale 

byliśmy na nim nieomal sami. Wszyscy inni poruszali się autami. Był tu dzień roboczy i właśnie 

kończyła się nauka w szkołach. Spod jednej z nich wyjeżdżała nie kończąca się kolumna 

kilkunastu szkolnych autobusów.  
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Hotel 7-gwiazdkowy wciąż był blisko, a jednocześnie nie przybliżał się znacząco. Przeszliśmy 

zatem więcej, niż się wydawało, łącznie zapewne około dziesięciu kilometrów tego dnia.   

Nie wpuszczono nas nawet w pobliże hotelu Burj al Arab. Na ulicy była barierka i strażnik 

wytłumaczył nam, że bez rezerwacji chociażby do kawiarni nie możemy dalej wejść. Tuż obok 

był park wodny, ale była już popołudniowa pora, nie byłoby wiele czasu na kąpiele. Poszliśmy za 

to do położonego w sąsiedztwie Jumeirah Beach Hotel (JBH) budynku w charakterystycznym 

kształcie wielkiej stromej fali, który Karol nazwał hotelem 6-gwiazdkowym.  

 

W ogrodzie hotelowym zjedliśmy własny prowiant i pospacerowaliśmy po rekreacyjnych 

terenach. Pograliśmy w piłkę z wynikiem 10:7 dla Karola. Zaczął się zmierzch. Już po zmroku 

podeszliśmy od strony morza pod Burj al Arab aby zrobić nocne zdjęcia., a potem wyszliśmy na 

ulicę. Właśnie podjeżdżał autobus nr 88 i podwiózł nas pod Internet City. Stamtąd już w 
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kwadrans pieszo dotarliśmy do naszego hotelu i na kolację. Karol chciał się kąpać w basenie 

razem ze mną, ale wyszło tak, że tylko czytaliśmy długo książkę przed snem. 

 

 



19 
 

16 stycznia 

Tego dnia zaplanowaliśmy wyjazd do IMG Worlds of Adventure. To miejsce było oddalone 

kwadrans jazdy od Dubaju. Chcieliśmy dostać się tam komunikacją miejską, ale poszliśmy do 

hotelowej concierge, która w niezwykle miły sposób objaśniała nam co najmniej dwukrotnie w 

trakcie naszego pobytu różne szczegóły atrakcji turystycznych, ale tym razem poleciła nam jechać 

tam taksówką i do tego się dostosowaliśmy. Jazda kosztowała parędziesiąt złotych.  

 

Worlds of Adventure to największy na świecie park tematyczny pod dachem, otwarty od 31 

sierpnia 2016 roku, zatem byliśmy tam zaledwie kilka miesięcy po jego otworzeniu. Park  

zajmuje powierzchnię 28 boisk piłkarskich i składa się z czterech stref, w tym jednej, która w 

całości poświęcona jest dinozaurom. Klimatyzowany park pod dachem oferuje ponad 20 

przejażdżek i atrakcji — wiele z nich związanych z bohaterami komiksów Marvela i Cartoon 

Network. 
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Na początku parku zatrzymaliśmy się przy wielkiej świetlnej planszy, gdzie trzeba było 

bezpiecznie poprowadzić ruch drogowy. Jednak kusiła nas mocno główna atrakcja, czyli część 

dinozaurowa i wjazd wagonikami do dżungli, całość nazywała się Forbidden Territory.  

 

Nie było żadnych kolejek, wszędzie wchodziło się na bieżąco. Wewnątrz było ciemno, coraz to 

rozlegał się głos wzywający do zachowania ostrożności albo natychmiastowej ucieczki. Pod 

palmami leżało do góry oponami rozbite auto terenowe. W pobliżu pojawiały się dinozaury. 

Potem był grzmot i rozdzierający ryk T-rexa. Byliśmy tam kilka razy pod rząd. 

 

Wewnątrz całego parku byliśmy kilka godzin, było tam ciekawie, nawet w toalecie nad pisuarami 

były zainstalowane jakieś obrazki. Był zakaz spożywania własnego jedzenia. Nawet musieliśmy 

pokazać torbę na bramce wejściowej i obiecać, że nie będziemy jeść tego, co miałem ze sobą. 

Zakazu tego Karol przestrzegał, albo raczej starał się przestrzegać. Nie było zakazu jedzenia w 

ogóle, bo otwarte były restauracje.  



21 
 

Jednak lepszy jest pobyt na świeżym w powietrzu w ciepłym kraju, niż przebywanie w 

klimatyzowanym, nieco chodnym pomieszczeniu. Więc niebawem wyszliśmy na dwór robiąc 

jeszcze zdjęcia końcowe pod gigantyczną ścianą. Niezaliczoną przez nas atrakcją była największa 

i najszybsza kolejka górska w Dubaju o nazwie Velociprator, osiągającą prędkość 100 km w 2,5 

sekundy, której tor prowadził z zaimprowizowanej dżungli na zewnątrz, na pustynię.  

 

 

Na osobne miejsce zasługuje przejazd taksówką na kolejne miejsce. Otóż tuż obok znajdowała się 

Global Village, dosłownie za płotem, tylko należało przejść 300 metrów. Kiedy zapytaliśmy 

ochronę i taksówkarzy, jak tam dojść, to kazali wziąć taksówkę. Byliśmy zbulwersowani. 

Wszyscy twierdzili, że można tam dostać się tylko taksówką. Więc wzięliśmy taxi. Kierowca 

zrobił kilka kilometrów manewrów po okolicy i zaczął jechać autostradą w przeciwnym kierunku 

i oddalał się coraz bardziej. Domyśliłem się, że musiał poszukać zjazdu i wjechać do celu z 

drugiej strony. Jednak po kilkunastu kilometrach, kiedy był zjazd, jechaliśmy mocno rozpędzeni, 

a kiedy należało szybko zmienić pas i wcisnąć się między inne auta, zauważyliśmy kontrolę 

policji i kierowca nie zdecydował się na manewr i jechał dalej prosto. Byłem wściekły, bo licznik 

wybijał dirhamy. Wreszcie po 20 kilometrach było kolejny zjazd i dało się zawrócić. Krzyczałem 

na kierowcę, ale ten zachował zimną krew, zatrzymał auto i grzecznie pokazał, że zatrzymuje 

taksometr. To mnie nieco uspokoiło i zajechaliśmy na miejsce za około – jak pamiętam - 

równowartość 30 zł. 

Byliśmy pod wejściem do Dubajskiej Globalnej Wioski. Dwadzieścia lat temu było to małe 

centrum przy zatoce, gdzie z małych kiosków sprzedawano produkty z wielu krajów, a teraz 

kompleks ogromnych pawilonów przyciągający tłumy kilku milionów odwiedzających rocznie. 

Bilety były bardzo tanie, praktycznie weszliśmy za symboliczną sumę, która mogła odpowiadać 

kosztowi skorzystania z drogiej toalety.  
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Tuż za wejściem znajdowały się znane na całym świecie budynki, takie jak Krzywa Wieża w 

Pizie, Big Ben, a dalej zaczynały się pawilony narodowe, gdzie sprzedawano lokalną żywność i 

wyroby rękodzielnictwa, w tym bawełnę z Chin, orzechy z Syrii, miód z Jemenu, dywany z Iranu 

i tysiące innych produktów. 

 

Wewnątrz było też wesołe miasteczko, ale tam nawet nie zaglądaliśmy. Kupiliśmy sobie 

orzeszków i spacerowaliśmy po kolejnych „państwach” napotykając w trakcie parogodzinnego 

spaceru coraz to nowe egzotyczne targowiska reprezentujące kolejne kraje.  

Zobaczyliśmy też kolejkę ludzi oczekujących na wejście do jakichś występów, okazało się że za 

dziesięć minut zaczyna się wielkie przedstawienie z samochodami typu Hot Wheels, więc czym 

prędzej pobiegliśmy do toalety i na ten pokaz.  
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Było to widowiskowe przedstawienie o napadzie na bank wraz z samochodowymi pościgami za 

złodziejami, relacjonowanym przez telewizję. 

Po wyjściu na zewnątrz było już ciemno, a ciągle ciepło. Kupiliśmy za parę groszy jadalne 

kasztany. Znaleźliśmy ustronne miejsce, gdzie nocowali pracownicy pawilonów. Były tam 

wielbłądy, którymi zapewne przybyli, namioty do spania, dywaniki do modłów. Była też 

huśtawka i tam pozostaliśmy pół godziny. 

 

Należało wracać do hotelu na kolację. Wsiedliśmy w autobus jadący do centrum. Kierowca kazał 

nam przesiąść się na inne, tylne siedzenia, bo przednie były przeznaczone dla kobiet. Patrząc 

przesz szybę zgadywaliśmy, gdzie jesteśmy i gdzie najlepiej byłoby wysiąść.  
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17 stycznia 

Rano po śniadaniu popływaliśmy ostatni raz w basenie. Potem zrobiliśmy ostatnie zdjęcia z 

balkonu. Bagaże można było zostawić w przechowalni.  

 

Dziś naszym celem była Palma Jumeirah, jedna z dwóch kompleksów nad Zatoką Perską o 

kształcie palmy, zabudowana rezydencjami i apartamentami, o długości linii brzegowej 200 km. 

Pojechaliśmy tam najpierw autobusem hotelowym, a potem tramwajem. Następnie należało kupić 

bilet na kolej napowietrzną, która kursowała tylko na tą wyspę. Widoki były oszałamiające. Po 

kilku minutach jazdy zaczął się wyłaniać majestatyczny budynek hotelu Atlantis. 

 

Po wyjściu z wagonu, zeszliśmy na dół i spacerowaliśmy korytarzami wewnątrz luksusowego 

hotelu. Próbowaliśmy wejść na hotelową plażę, okazało się to niemożliwe, ochrona nas 

zatrzymała. Była natomiast możliwość wykupienia kąpieli z delfinami. Taka przyjemność 

kosztowała jednak ponad 200 euro. 



25 
 

 

Tuż obok Atlantis znajdował się park wodny Aquaventure. To właśnie tu była stroma zjeżdżalnia 

prosto do basenu z rekinami. Nie mieliśmy jednak czasu na wejście, nie czułem się też zbyt 

dobrze po nocnych żołądkowych sensacjach. Pozostało powoli wracać. 

Nie pamiętam już jak dostaliśmy się po wyjeździe z palmy na oddaloną o kilka kilometrów 

Dżumeirah Beach Park. Prawdopodobnie autobusem. Karol zaproponował, aby na plaży 

posmarować się kremem od słońca. Odpowiedziałem, że za godzinę będzie już chłodno.  

 

Tak faktycznie było, tylko trochę pobawiliśmy się na plaży i zrobiliśmy zdjęcie z ułożoną z 

muszelek dzisiejszą datą. Potem weszliśmy znów do naszego „sześciogwiazdkowego” hotelu w 

kształcie fali i graliśmy w ogromne warcaby.   

 

http://www.visitdubai.com/pl/pois/aquaventure
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Później już tylko należało szybko udać się autobusem po nasze bagaże. Niestety wróciliśmy tak 

późno, że nie można było już wracać na lotnisko autobusem, tylko co rusz zasuwać tam taksówką. 

Wywiązała się jeszcze kilkuminutowa dyskusja z taksówkarzem, na które właściwe lotnisko ma 

nas zawieźć. Samolot startował po 21-szej, więc zmęczeni po razu poszliśmy spać, a w 

Katowicach byliśmy około północy. Przespaliśmy nieomal całą podróż. Bus jadący z Pyrzowic 

zawiózł nas za dodatkowe 20 zł do Giszowca. W tej sytuacji byliśmy wyspani i od pierwszej w 

nocy można było jeszcze pograć w Play Station. 
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Pięciodniowy wyjazd, a w Dubaju atrakcji było na dwa tygodnie. Nie przypuszczałem, że trzeba 

będzie dokonywać wyboru jednych miejsc, kosztem innych. Do zobaczenia było jeszcze dużo, 

przykładowo dwa parki wodne, park tematyczny SEGA Republic (pole laserowe, wirtualny tor 

bobslejowy, który obraca się o 360 stopni i Sonic Hopper, symulacja spadania z wysokości 9 

metrów), Miasto Dzieci Dubaj, parki: Park Safa z World Village – kolekcją modeli domów, 

prezentującą architekturę z całego świata - park pustynny z piaskowymi wydmami i „oazami”, Al 

Mamzar Beach Park, Creekside Beach Park, Dubajski ogród zoologiczny i wiele innych. Wiosną 

2017 ogłoszono, że stolica Emiratów – Abu Dhabi - jest najbezpieczniejszym miastem na świecie. 

http://www.visitdubai.com/pl/pois/sega-republic

