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DUBAIÀsia

03 desembre
Data de sortida

Durada 6 dies

Amb tota seguretat, Dubai és la destina-
ció més extravagant del Pròxim Orient. 
Els seus centres comercials es compten 
entre els més luxosos del món, l’oferta en 
l’àmbit de la restauració rivalitza amb la de 
ciutats com Nova York o Londres i l’hote-
lera inclou alguns dels hotels més luxosos 
del planeta, entre els quals destaca l’im-
pressionant silueta amb forma de vela del 
Burj Al Arab. Probablement no hi ha cap 
altra ciutat que amb menys de 200 anys 
hagi deixat de ser un insignificant poblet 
de pescadors per convertir-se en una me-
tròpoli vibrant eriçada de gratacels, entre 
ells la increïble Burj Dubai, de 828 metres, 
l’obra humana més alta que s’hagi cons-
truït mai. Per si no fos prou, davant les 
costes de la ciutat s’hi estan construint 
immenses illes artificials de formes fanta-
sioses destinades a acollir les urbanitza-
cions i els hotels més exclusius del món. I 
tot això, en un país cobert de dunes amb 
una organització política tribal on els emirs 

més excèntrics d’Aràbia dirigeixen aquest 
fabulós imperi d’extraordinari dinamisme 
comercial. Dubai representa una extra-
vagància conceptual, una síntesi cultural 
i una excentricitat arquitectònica sense 
paral·lels ni al Pròxim Orient ni a cap al-
tre continent. Precisament per això és tan 
fascinadora. I precisament per això volem 
portar-vos-hi.

Us proposem un viatge molt especial per 
tal d’explorar els nous regnes de Les Mil 
i Una Nits, l’únic lloc del món on el luxe i 
l’extravagància forma part de la vida quo-
tidiana. Visitarem els emirats de Dubai 
i Abu Dhabi; sobrevolarem la ciutat de 
Dubai amb hidroavió; explorarem les du-
nes del desert amb 4x4; i, des de l’edi-
fici més alt del planeta, contemplarem el 
bosc de gratacels de la ciutat més increï-
ble del món.

1. Palm Jumeirah  2. Dubai Marina  3. Excursió al desert  4. Mesquita Sheikh Zayed
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