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Háttérinformációk DUbairól 
 

 

 

Repülőtér 

A Dubai Nemzetközi Repülőtér 4 km-re fekszik a városközponttól. 

Honlap: www.dubaiairport.com 

 

Időeltolódás: GMT + 4 

(Magyarországhoz képest nyáron + 2, télen +3 óra az időeltolódás) 

 
Vízum 

 
Vízum turista célú beutazás esetén: magyar állampolgárok a beutazás napjától legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel 
(magán, diplomata, szolgálati) előzetesen beszerzett vízum nélkül léphetnek be az Egyesült Arab Emírségekbe, és 
tartózkodhatnak az országban 6 hónapon belül 90 napig. Az időtartam lejártát követően nincs lehetőség a hosszabbításra. A 
repülőtéri tranzitálás vízummentes. 

 
Figyelem! Az utóbbi időben számos bejelentés érkezett arról, hogy a vízummentességi megállapodás ellenére több magyar 
állampolgár sem tudott belépni az országba vagy kilépésnél büntetést kellett fizetnie. Ez általában abból adódik, hogy a 
belépésnél és kilépésnél használt pecsétet csak az útlevélbe teszik be, de a számítógépes rendszerben nem vagy nem 
megfelelően rögzítik a dátumokat, ami túltartózkodást eredményezhet. Kérjük, ezért fokozottan figyeljenek oda, hogy valós 
ki és belépési dátum lett bepecsételve az útlevélbe, mert ebben az esetben a nagykövetségnek semmilyen eszköze sincsen 
a segítségnyújtásra. A beszállókártyát legalább 180 napig őrizzék meg. 

 
Pénznem 

1 dirham (AED vagy dhs) 

 
Villamos feszültség 

220V AC, 50Hz 

 
Öltözködés 

Öltöny és nyakkendő viselete az üzleti életben általános. A mindennapi életben az öltözködés informális, noha a kivágott ruha 

és a rövidnadrág viselete közterületen nők számára kerülendő. Fürdőruha viselete a szállodák területén található uszodákban 

és a tengerparton elfogadott. 

 
Szállás 

Dubai minden szálloda-kategóriában széles választékot nyújt az odalátogatók számára. Luxusszállodái a világ legjobbjainak 

számítanak. Dubai valamennyi nagyobb szállodája széles választékot kínál mind az éttermek, mind a szórakozási és 

sportolási lehetőségek területén. 

 

 
Éghajlat 

Éghajlat JAN. FEB. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. 

max °C 23 24 27 30 34 36 

min °C 13 14 16 18 22 25 
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Páratartalom 
délelőtt 
% 

81 81 74 66 61 64 

délután 61 63 61 63 63 65 

Csapadék (mm) 23 23 10 5 0 0 

Éghajlat JÚLI. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC. 

max °C 44 39 37 33 31 26 

min °C 29 28 25 22 18 14 

Páratartalom 
délelőtt 
% 

64 66 73 77 78 82 

délután 64 64 64 62 59 62 

Csapadék (mm) 0 0 0 0 10 36 

 
 

Közlekedés 

Taxik 

Három taxi-társaság üzemeltet taxiórával felszerelt taxikat, melyeket az utcákon elég könnyű felismerni: a „Dubai Transport 

Corporation" taxijai krémszínűek, a „Nationals Taxis" kocsijai ezüstszínűek, míg a „Cars Taxi" autóit fehér alapon kék / piros 

csík díszíti. 

A taxiórával fel nem szerelt taxik viteldíja az utas és a taxisofőr közti megegyezés szerint alakul, de a minimum viteldíj rövid 

távolságra kb. 10 dhs, (kb. 800.- ft.) míg ha a Creek-en keresztül a város egyik feléből a másikba igyekszünk, durván 20-30 

dhs. A „Dubai Transport Corporation" taxijai a repülőtér és a városközpont között is szállítják az utasokat. Ha taxit az utcán 

intünk le, az alapdíj 16 dhs, (1300.- ft.-) a viteldíj pedig 1,17 dhs/km (95.- ft). 

Autókölcsönzés 

Autókölcsönzőnél bérelt gépkocsit csak nemzetközi jogosítvánnyal rendelkezők vezethetnek. Gépkocsi-kölcsönzés csak 

útlevéllel és érvényes vezetői engedéllyel lehetséges. Figyelem: a magyar állampolgárok hitelkártya-méretű új jogosítványát 

elfogadják. Az Egyesült Arab Emírségek területén a közlekedés jobb oldali. 

Főutak és autópálya 

Az elmúlt 20 évben Dubai-ban a város minden részét és a környező területeket összekötő első osztályú útvonalhálózatot 

építettek ki. A Creek folyócska két partján fekvő Bur Dubai és a Deira negyedeket két híd és egy alagút köti össze. A nagyobb 

városokban és településeken az utak kiváló minőségűek, a várost pedig a délfelé induló négysávos autópálya (Sheikh Zayed 

Road) köti össze Adu Dhabi-val. 

 
Munkaidő: 

Üzleti élet 

Noha egyre több cég munkatársai vasárnaptól csütörtökig dolgozik, a munkahét továbbra is szombattól péntekig tart. A 

munkaidő kezdete és vége cégről cégre, hivatalról hivatalra változik, de általában 7.00-tól 13.00-ig, majd 15.00-tól 18.00-ig 

vagy 16.00-tól 19.00-ig tart. A köztes idő az ebéd utáni rövid pihenő, a „szieszta". 

Bankok 

Nyitva tartás: szombat-csütörtök 8.00-tól 13.00-ig. Némely bank délután is nyitva tart. 

Közigazgatás 

Ügyfélfogadási idő: szombat- szerda 8.00-tól 13.00-ig. 

Üzletek 

Az üzletek általános nyitvatartási ideje: 9.00-tól 20.00-ig (vagy tovább). Az üzletek ebédidőben néhány órára bezárhatnak, de 

16.00-17.00 felé újra kinyitnak. Néhány üzlet pénteken zárva tart, míg a belvárosi „souk"-ok és a nagyobb üzletek egyre 

inkább nyitva tartanak napközben is. 

 
Borravaló 
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Éttermek, bárok, szállodák felszolgálási díjat számolnak fel. Borravalótetszés szerint adható, de nem szükséges. 

Hordároknak szerény borravaló adható. A taxisofőrök borravalót nem várnak el. 

 
Bevásárlás 

Dubai nemzetközi hírnevet szerzett kiváló bevásárlási lehetőségei révén, legyen szó a tradicionális bazárokról (a „souk"- 

okrólról), vagy az ultramodern, légkondicionált bevásárlóközpontokról. 

 
Az olcsó vásárlási lehetőséget keresőknek a tradicionális piacokat ajánljuk, ahol az alkudozás teljesen elfogadott. A fűszer 

és aranypiacnak a Creek Deira-negyed felüli oldalán kanyargó keskeny sikátorok útvesztője ad otthont. A fűszerpiacon Arábia 

orrfacsaró és kábító illatait érezheti a látogató, hisz mind ott tornyosulnak az eladásra váró fűszeres, parfümös, tömjénes és 

élelmiszeres zsákok. Kicsit továbbsétálva az aranypiacon megannyi csillogó kirakat kápráztatja el a vevőjelölteket, akik arany 

nyakláncok, fülbevalók, karkötők, stb. közül választhatnak, de akár meg is tervezhetik saját ékszereiket! A kereskedőkkel 

alkudozni szinte kötelező! 

 
Onnan nem messze található a régiség piac, ahol kávés bögréket, arábiai komódot, tőröket, beduin ékszereket és 

fafaragványokat lehet kitűnő áron vásárolni. Ha textíliát, vagy selymet szeretnénk vásárolni, érdemes az irányt a Bur Dubai- 

ban található Cosmos Lane, vagy Satwa utcái felé kell venni, ahol számos üzlet árusít töménytelen mennyiségű textilterméket. 

 
A városban mindenütt lehet szőnyeget kapnia a Perzsa-öböl, Irán, Afganisztán és Pakisztán kereskedőitől, viszont a Deira 

Towers bevásárló központban létrehoztak egy külön szőnyeg „bazárt", ahol versenyképes áron lehet szőnyeghez hozzájutni 

- természetesen hosszas alkudozást követően. 

 
Ha a látogató műszaki cikkekre vágyik, akkor irány a Bur Dubai-ban fekvő Al Fahidi Street, ahol az utcákat, műszaki cikkeket 

árusító üzletek sora teszi színessé. 

 
A városközponttól kicsit távolabb - Karama negyedben - található egy jó pár olyan üzlet, ahol több olcsó és jópofa bolt van, 

amelyben sportruházati, háztartási cikkeket, játékokat, ruhákat, emléktárgyakat és öltözék-kiegészítőket vásárolhatunk. 

 
Friss élelmiszerhez a piacokon lehet hozzájutni: halat a modern halpiacon, ahol a legtöbb áru frissen, aznap került ki a hálóból, 

zöldséget, gyümölcsöt pedig a zöldség-, és gyümölcspiacon, ahonnan a vásárló mindig több termékkel tér haza, mint 

gondolná. Mindkét piac a Creek közelében, a Shindagha-alagút mellett található. Akik inkább megmaradnak a 

„modern" ételek mellett, javasoljuk, hogy a Dubai-ban mindenütt megtalálható szupermarketekbe menjenek, ahol a pultok 

roskadoznak a világ különböző részeiből származó élelmiszerektől. 

 
Ettől eltérő vásárlási élményt kínálnak a modern, a világmárkás termékeket adómentesen kínáló bevásárlóközpontok. Dubai-

ban (adómentesen!) sok márkás termék olcsóbban vásárolható meg, mint a származási országában. A városközpont körül 

több bevásárlóközpont is található. Legyen szó ruházati cikkről, kozmetikumról, ékszerről, műszaki cikkről vagy cd-ről, Dubai-

ban mindig akad alkalmi vétel. 

 
Látnivalók 

Dubai számos látnivalóval várja a turistákat: magas hegyláncokkal szegélyezett, titokzatos sivatagi homokdűnéktől a saját 

tengerparttal rendelkező ötcsillagos szállodákon át, az óváros széltornyos régi házaiig, minden megtalálható itt. Ez utóbbiak 

éles kontrasztban állnak a csúcstechnológiával épített épületekkel és bevásárlóközpontokkal. 

 
A hagyományos formájú kereskedő-hajók („dhow"-k) még ma is járják a tengert. A Creek folyócskát szegélyező épületek előtti 

be- és kirakodást akár egy „abráról" (az öböl két partja között közlekedő vízi-taxiról) is végignézhetjük. Bár az abra elsősorban 

átkelőhajóként funkcionál, (az átkelés 0,5 dhs, kb. 40 ft.-), vezetőik szívesen ajánlgatják hajóikat „mini" 
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városnézésre. Alkudozás után tehát akár bérelt „abránkról" is végignézhetjük a partot szegélyező régi és modern épületek 

sorát és kontrasztját. 

 
A Creek távoli végén, a Garhoud hídon túl található a vadrezervátum, amely költöző madarak ezreinek ad otthont, többek 

között az óriás flamingónak. 

 
Akik ennél sportosabb, mozgalmasabb városnézésre vágynak, béreljenek a Garhoud Bridge tövénél egy jet skit. Így „saját" 

jet-ski-jükről nézhetik meg a dubai-i naplementét, mondjuk a Dubai Creek Golf and Yachting Club-nál. Jet ski bérlésre persze 

a tengerparti szállodák többségénél is van lehetőség. 

 
Azoknak, akik inkább sétálni szeretnének a folyócska partján, javasoljuk a Creekside Park szépen kialakított kertjeit, vagy a  

Corniche sétányt (a Creek Deira felöli oldalán). 

 
Dubai Shopping Festival 

A „Dubai Shopping Festival" mára már nemzetközileg is ismert eseménnyé vált az eladásra kínált több ezer árucikkel, a 

nyereményekkel, különböző látványosságokkal, árengedményekkel és világviszonylatban is egyik legalacsonyabb 

árfekvésével. A fesztivál ideje alatt Dubai „világfaluvá" alakul át. A különböző országok kiállítóinak standjain különböző 

portékákat, kézműves termékeket, ruhaneműket, élelmiszereket, cserépedényeket találunk, melyek mind-mind eladók. A 

fesztivál ideje alatt a szállodák és a bútorozott apartman komplexumok kedvezményes szállást, az Emirates pedig 

kedvezményes repülőjegyet kínálnak. 

 
Dubai Summer Surprise - meglepetések a Dubai-i nyárban 

A nyári hónapok idején turisták ezrei jönnek Dubai-ba. A szállodák és éttermek különböző ajánlatokkal várják a turistákat, 

akik részére - de főleg a gyerekek számára - a légkondicionált bevásárlóközpontok kínálnak változatos programokat, nap 

mint nap. 

 
Történelmi látnivalók 

 
Bastakiya 

Annak, aki a Bastakiya negyedben néz körül, a régi Dubai elevenedik meg. A hagyományos, széltornyokkal épített 

belsőudvaros házak (melyeket szorosan egymás mellé építették), betekintést adnak abba, hogyan éltek itt az ember a régi 

időkben. A széltornyoknak amellett, hogy jelenleg önmagukban is látványosságot jelentenek, régen funkciójuk is volt, mivel 

légkondicionálóként szolgáltak azáltal, hogy a levegőt vezettek be a ház belsejébe. 

 
Ásatások 

Dubai történelmi helyszínei a következők: a mai Al Ghusais, Al Sufooh és Jumeirah negyedek. Az első két helyszínen olyan 

temetőt tártak fel, amely több mint 2000 éves; a Jumeirah negyed területén pedig a hetediktől a tizenötödik századig tartó 

időszakból származó tárgyakat találtak. 

 
Sheikh Saeed háza 

Az 1800-as években a tenger mellett épült ház a kereskedelem és a hajóforgalom megfigyelésére szolgált. Az épületegyüttes 

egy belső udvart zár körbe és tetején természetesen megtalálhatók a hagyományos széltornyok is. 

 
Dubai Múzeum 

A múzeumnak az Al Fahidi erőd ad otthont, amely a városnak, fontos pontja volt 150 évvel ezelőtt, mivel ez a hely védte a 

szárazföld felöl a települést. Körülbelül 1799-ben épült; palotaként, helyőrségként és börtönként szolgált. 1970 óta 

múzeumként működik. A múzeum nagyon innovatív és eredeti módon megtervezett. Dubai régmúltját, az olajkitermelés előtti 

időszakot mutatja be úgy, hogy az emberek régi életmódja elevenedik meg miközben végig sétálunk a felépített 
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hagyományos arab házak, iskolák, mecsetek, között, a fűszer bazáron keresztül és a munka közben látjuk a különböző 

szakmák mestereit. A sivatag és a sivatagban élő állatok interaktívan, gyereknek és felnőttnek egyaránt szórakoztató módon 

kerültek bemutatásra. A tengeri élet és a gyöngyhalászok munkája pedig egy külön teremben tekinthető meg. 

Dubai mecsetei 

Az egyik legnagyobb és legszebb a Dubai-i mecsetek közül, a modern iszlám építészet remekműve a Jumeirah mecset. 

Kőből épült, a középkori Fatimid hagyomány szerinti két minarettel, melyek a gyönyörű kupolát közrefogják. A város 

látványosságának számít, melyet este teljes kivilágításakor is érdemes megnézni. 

Dubai legmagasabb minaretje az uralkodó palotája közelében Bur Dubai-ban található Nagy Mecset minaretje, mely 70 méter 

magas. A mecset 45 kis és 9 nagy kupolájával a város egyik jellegzetes látványosságává és imahelyévé vált. 

 
„Heritage" és „Diving Village" (Mini Skanzen) 

Menjük vissza az időben és ismerkedjünk meg a régi Dubai örökségével! A mini skanzen a Creek torkolatánál található, ahol 

takácsok és fazekasok árulják portékáikat. 

 
A családosok számára a következő helyeket ajánljuk 

 
Állatkert 

A Jumeirah negyedben található állatkert számos arábiában őshonos fajnak ad otthont, többek között az arábiai farkasnak, 

amely vadon már nem lelhető fel. Hatalmas madárházakban tekinthetők meg az őshonos madarak, de megtalálhatók még 

különböző arábiai emlősök és számos macskafajta is. 

 
Csodaország (Wonderland) 

Egyedülálló, az egész család részére szórakozást nyújtó vízi paradicsom. A 18 hektáron elterülő parkban lehetőség van 

csúszdázásra, hullámvasutazásra, motorcsónakozásra. A parkban különleges vízipára-bemutató és vékony vízfalra vetített 

filmek is láthatók. 

 
Csodabolygó (Magic Planet) 

A gyerekek szórakozásának a „Deira City Center" bevásárlóközpont ad otthont. A kicsik kuglizhatnak, elektronikus játékokon 

játszhatnak vagy mini-golfozhatnak. 

 
Különleges találkozások (Encounter Zone) 

Helyszín: „Wafi" bevásárlóközpont. Ha a Dubai-ba látogató valami különlegesre vágyik, itt megtalálja: itt mind a gyerekek, 

mind a felnőttek egyaránt jól szórakozhatnak. A Kristály labirintusban („Crystal Maze") egy horror terem és egy izgalmas, 3 

dimenziós filmeket vetítő mozi is van. Emellett valósághű hullámvasút-szimulátor és egyéb szórakozási lehetőségek is 

megtalálhatók, amelyek közül a legizgalmasabb az Üstökös-szimulátor, amivel a kilövés után a kupola körül lehet keringeni. 

 
Wild Wadi 

A Jumeirah Beach Hotel közelében (20 kilométerre a városközponttól) található a közel 12 hektáros vízi vidámpark, ahol 

izgalmas csúszdázási lehetőség, szörf-medence, hullámfürdő és számos egyéb érdekesség van, melyet garantáltan minden 

korosztály élvezni fog! A 24 vízi csúszdából 16 összeköttetésben van egymással, így ki sem kell jönni a vízből. A park „Sinbad" 

és régi arábiai stílusban épült, és úgy néz ki, mint egy sziklás kiszáradt folyómeder a száraz sivatagi hegyekben. 

 
Parkok és piknik területek 

Dubai városközpontja körül számos, a nagyvárosi élet forgatagától elzárt, nyugalmat biztosító köztéri park és kert található.  

Ezeket különösképp családosok kedvelik piknikezésre, mivel a gyermekeket is várja számos játszótér és szabadtéri játék. A 

legnagyobb városi parkok a következők: Jumeirach Beach Park, Dubai Creekside Park, Mushrif Park, Al Mamzar Park és 

Safa Park. Ezek mellett természetesen számos kisebb park nyújt lehetőséget a pihenésre és idézi a zöld oázis hangulatát! 
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Golfpályák 

Még aki a golfot kifejezetten nem is kedveli, annak is megéri ellátogatni Dubai golf klubjaiba, akár az épületek látványos 

építészeti stílusa, akár mint annak a sikeres példának a megtekintése végett, hogyan lehet a sivatagban füvesíteni és 

parkosítani. 

A Hatta Fort Hotel kilenclyukú pályával rendelkezik, ahol a játékosok egyedi sziklás hegyekkel szegélyezett környezetben 

játszhatnak. 

 
Sivatagok és hegyek 

A sivatag számos lehetőséget kínál négykerék-meghajtású terepjárókkal tehető kirándulásokra akár bérelt terepjáróval, akár 

szervezett út keretében. Fedezze fel, mit van a dűne másik oldalán! De ne feledjen sok vizet és lapátot magával vinni, ha 

esetleg elakadna. Vagy: vacsorázzon a dűnéknél az Emirates légitársaság utazási irodájával, az Arabian Adventures-szel, és 

ízlelje meg a tradicionális arab ételeket, melyeket este a sivatagban a csillagok alatt fogyaszthat el. Amennyiben lassabb 

utazásra vágyik, üljön fel egy teve hátára és megtudhatja, hogyan közlekedtek a beduinok a régi időkben. 

A tél a legmegfelelőbb időszak arra, hogy megismerje a táj szépségét, mondjuk a Hajar hegyek sziklacsúcsait, vagy a wadi- 

kat, a kiszáradt folyómedreket. Amikor a hegyekben a téli hónapokban az idő egy kicsit hűvösebb, a kempingezés is nagyon 

népszerű. 

A Dubai-ba látogatók befizethetnek egész vagy félnapos programokra és ellátogathatnak a Dubai-jal szomszédos 

emirátusokba, valamint más érdekes helyekre. Fedezze fel Abu Dhabi-t, AlAin-t, Sharjah-t, Ajman-t, Wadi-Hatta-t, Ras-al- 

Khaimah-t és a keleti partot! Sétarepülőzzön, hajókázzon (a hagyományos hajóval, a „dhow"-val), vagy vegyen részt egyéb, 

speciális érdekes kalandokban! 

 
Éjszakai élet 

Dubai éjszakai élete igen pezsgő. Az Európában megszokottaktól ellentétben az éjszakai bárok a szállodákban illetve a 

szórakoztató központokban találhatók. Választhatunk koktélbár, borozó, különböző tematikus bárok és igazi angol ill. ír 

sörözők közül. Ételt többnyire mindegyikben felszolgálnak, sőt némelyben zenekarok is fellépnek. 

Az örökifjak népszerű DJ-k, azaz lemezlovasok által kevert zenére táncolhatják át az éjszakát a városközpont számos 

mulatójában, de az érdeklődők elmehetnek ezen kívül kifejezetten közel-keleti, indiai és ázsiai szórakozóhelyekre is, ahol az 

adott ország / népcsoport zenéjével, táncával ismerkedhetnek. 

A különböző korosztályok és ízlések kedvenc és híres énekesei, előadóművészei látogatnak el rendszeresen Dubai-ba, nem 

is beszélve arról, hogy számos színházi társulat érinti Dubai-t világkörüli turnéja során. A leghíresebb európai és ázsiai 

táncegyüttesek, valamint balett-, és operatársulatok visszatérő vendégei az Egyesült Arab Emírségeknek. 

 
Éttermek 

Az éttermekről, klubokról és szórakozóhelyekről bővebb információt a „Time Out Dubai" havonta megjelenő képes 

folyóiratban vagy a www.timeoutdubai.com honlapon talál. 

Dubai éttermei felvonultatják szinte az összes nemzet konyháját, az igazi arabtól az európain, ázsiain, távol-keletin keresztül 

egészen az amerikaiig - és a lista végtelen! Legyen szó egy pompás vacsoráról vagy gyorséttermi étkezésről, Dubai számos 

étterme közül biztosan lehet megfelelőt választani. A helyi és az arab ételeket a legelőkelőbb szállodától a legszerényebb 

kávézóig szinte minden vendéglátóhelyen meg lehet kóstolni. A helyben halászott tengeri halakból, rákok készült ételek 

bőségesek, minőségük verhetetlen. Alkoholt csak a szállodák éttermeiben és a szórakoztató központokban árusítatnak. 

Sok étterem kínál a közel-keleti konyha (libanoni, észak-afrikai, iráni és a szomszédos böl- menti országok) ételeiből 

összeállított hidegbüfét. Tipikus közel-keleti étel a hoummous, a tabbouleh, a töltött szőlőlevél, a bárány-, és a csirkesült, a 

különböző fűszeres rizsétel, a töltött zöldségek (pld. cukkini), a desszertek közül a közkedvelt édes Umm Ali, illetve a különféle 

dióval készített édességek. 
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Több nemzetközi gyorsétterem-lánc (McDonalds, Burger King, Hardee`s, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Round Table 

Pizza, Pizza Corner) is üzemeltet éttermet Dubai-ban, de TGI Friday`s, Planet Hollywood, Hard Rock Café, Henry J Bean`s 

éttermet is találunk a városban. 

A több száz helyi tea és kávé üzlet mellett nem régiben nyíltak meg a Costa Coffe és a Starbuck láncok kávézói is. 

 
Magyarország Nagykövetsége Abu Dhabi 
Cím: Al Khazna Tower VI. em. 603-604 iroda (a Najda Street-en levő Nissan Autószalon melletti épület) 
P.O. Box 44450, Abu Dhabi, UAE 
Telefon: +971 2 676 6190 
Fax: +971 2 676 6215 
Ügyelet: +971 56 669 1290 (kizárólag sürgős esetben!) 
Misszióvezető: Naffá Osama 
E-mail: mission.abu[at]mfa.gov.hu 
Konzuli: consulate.abu[at]mfa.gov.hu 
Honlap: abudhabi.mfa.gov.hu 

 
 
 

 

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz! 

 

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! 
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