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De skyline van Dubai doemt als een luchtspiegeling boven de woestijn op. © franckreporter/iStock
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Met het vliegtuig
Neem het vliegtuig naar de luchthaven 
van Dubai (DXB) of Abu Dhabi (AUH). 
Internationale vluchten komen in de 

luchthaven van Dubai aan in terminal 
1 en 3. Er is nog een luchthaven, Dubai 
World Central Al Maktoum (DWC), niet 
ver van de vrijhandelszone Jebel Ali. 
Daarvan wil men de grootste lucht-
haven ter wereld maken. Nu wordt ze 
vooral gebruikt door de lowcostmaat-
schappij Fly Dubai en luchtvaartmaat-
schappijen die vluchten inleggen vanuit 
Oost-Europa, het Midden-Oosten, Azië 
en Afrika. Maar ook luchtvaartmaat-
schappij Emirates wil haar activiteiten 
in de loop der tijd overbrengen naar 
deze nieuwe luchthaven.

REGELMATIGE VLUCHTEN
Een vlucht vanuit België en Nederland 
duurt ongeveer 6½ uur.
Emirates – t 97 160 055 55 55 
(België), 020 203 51 63 (Nederland) - 
www.emirates.com. Rechtstreekse 
vluchten vanuit Amsterdam en Brussel 
naar Dubai DXB.
KLM – t 020 474 77 47 (Nederland) - 
www.klm.nl. Rechtstreekse vluchten 
vanuit Amsterdam naar Dubai DXB en 
Abu Dhabi.
Etihad Airways – t 01 57 32 43 43 - 
www.etihad.com. Rechtstreekse vluch-
ten vanuit Brussel en Amsterdam naar 
Abu Dhabi. Vluchten met tussenstop 
vanuit Brussel naar Dubai DXB.

VAN DE LUCHTHAVEN  
VAN DUBAI NAAR  
HET CENTRUM
Met de taxi/Uber – Dit is de 
handigste oplossing, want Dubai is 
heel groot en taxi’s zijn goedkoop, 
want brandstof is hier nu eenmaal 
goedkoop. Reken op 50 AED voor 
een rit naar Deira en op 100 AED 
voor een rit naar Dubai Marina. 
Opgelet, de rekening loopt soms 
wel op door verkeersopstoppingen. 
Uber werkt heel goed in Dubai.
Met de metro – Er is een station 
van de rode metrolijn bij terminal 1 
en 3. In het centrum zijn stations 
in de wijken Deira, Trade Center, 
Downtown en Dubai Marina. 
Reisduur: 20-40 min.

VAN DE LUCHTHAVEN  
VAN ABU DHABI NAAR  
HET CENTRUM
Met de taxi – De luchthaven 
bevindt zich 30 km van Abu 
Dhabi. De taxi is het handigste 
vervoermiddel naar het centrum. 
De rit duurt 30-35 min. Reken op 
70-85 AED.

De skyline van Dubai doemt als een luchtspiegeling boven de woestijn op. © franckreporter/iStock

AANKOMST IN DE VERENIGDE 
ARABISCHE EMIRATEN
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Onze favoriete ‘mooiste plekjes’

Burj Khalifaaaa (Dubai)
Detailkaart blz. 64 - T blz. 60

Grote Moskee van Sjeik Zayed  
Bin Sultanaaa (Abu Dhabi) 
Detailkaart blz. 84-85 - T blz. 78

Downtown Dubaiaaa
Detailkaart blz. 64 - T blz. 60

Het Louvre Abu Dhabiaaa  
(Abu Dhabi)
Detailkaart blz. 84-85 - T blz. 86

WAT U NIET MAG MISSEN
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WAT U NIET MAG MISSEN

De woestijn Rub al Khaliaaa  
(het ‘lege kwartier’) T blz. 94

Dubai Marinaaa
Detailkaart blz. 70 - T blz. 67

Qasr Al Hosnaa (Abu Dhabi)
Detailkaart blz. 80 - T blz. 79

Madinat Jumeirahaa (Dubai) 
Detailkaart blz. 54 - T blz. 58 

Dubai Creekaa
Detailkaart blz. 42-43 - T blz. 35

Yas Islandaa (Abu Dhabi)
Detailkaart blz. 84-85 - T blz. 88

5 6

7 8

9 10
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Dubai
Í Verken Alserkal Avenue, een voor-
malige industriewijk vol pakhuizen die 
werden omgevormd tot een arty en 
conceptuele wijk. Verzamelaars, kunst-
liefhebbers en toeristen op zoek naar 
multiculturele uitwisselingen zullen 
deze plek geweldig vinden! T blz. 63.

Í Maak een uitstapje in de woestijn 
om de prachtige duinen te bewonderen 
en de tradities van de bedoeïenen te 
ontdekken. Breng de nacht onder de 
blote sterrenhemel door en geniet van 
gezangen, dansen en gastronomie. 
T blz. 74.

Í Maak kennis met de geschiedenis 
van de Verenigde Arabische Emiraten 
in het Etihad Museum, voor een beter 
inzicht in het ontstaan en de evolutie 
van het land. Bewonder de heden-
daagse architectuur van het gebouw 
en de moderne museografie. De 
aanraakschermen maken een bezoek 
aan dit museum boeiend en interactief. 
T blz. 51.

Í Rijd naar Hatta, op anderhalf uur 
rijden van Dubai, voor het prachtige, 
contrastrijke landschap met bergen, 
kloven en een smaragdgroen meer. 
Sportievelingen kunnen er wandelen, 
mountainbiken of kajakken. T blz. 73.

Í Duik het universum van El Seed in, 
een Frans-Tunesisch straatkunstenaar, 

in zijn artistieke woning El Seed Studio, 
aan Alserkal Avenue. Bewonder er zijn 
kleurrijke, originele werken die thuis-
horen in de kunststroming calligraffiti, 
waarbij Arabische kalligrafie en graffiti 
worden gecombineerd. T blz. 65.

Í Waan u de koning van de wereld 
boven aan de Burj Khalifa, in ‘The 
Lounge 360’ op de 152ste tot 154ste 
verdieping, de hoogste verdiepingen 
die voor het publiek toegankelijk zijn. U 
hebt er een schitterend uitzicht vanaf 
de uitzichtplatformen in de openlucht, 
op een hoogte van 585 m. Zowel 
overdag als ‘s avonds de moeite waard. 
T blz. 60.

Abu Dhabi
Í Vergeet even alles om u heen 
tijdens een verblijf in het Qasr Al Sarab 

Í Bewonder het Qasr Al Watan, 
het prachtige presidentiële paleis 
in Abu Dhabi. Het is sinds enkele 
jaren gedeeltelijk opengesteld voor 
bezoekers, die nu eindelijk ook 
van zijn pracht kunnen genieten. 
Het prachtige beeldhouwwerk The 
Power of Words van kunstenaar 
Mattar bin Lahej, vergulde kalli-
grafie, toont een citaat van sjeik 
Zayed: ‘Rijkdom zit niet in geld of 
aardolie, rijkdom zit in mensen en 
ze is niets waard als ze niet wordt 
gebruikt voor mensen.’ T blz. 82.

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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Desert Resort, midden in de woestijn 
Rub al Khali. Bewonder bij zonsonder-
gang de dansende schaduwen op de 
prachtige oranjekleurige duinen, dineer 
in het schijnsel van de lantaarns en kijk 
naar de sterren vanaf uw privéterras. 
T blz. 143.

Í Profiteer van de veelzijdigheid van 
Saadiyat Island, waar u cultuur kunt 
opsnuiven in het Louvre Abu Dhabi en 
daarna kunt ontspannen op het strand, 
een van de mooiste in de Verenigde 
Arabische Emiraten, met wit zand en 
het turkoois water. T blz. 86.

Í Bezoek het Louvre Abu Dhabi met 
een rondleiding per kajak. Een uur lang 
glijdt u te midden van de mooi grafisch 
vormgegeven lijnen van het museum 

en in een spel van licht en schaduw dat 
de koepel als een stalen sterrenhemel 
creëert. T blz. 86.

Í Kuier in alle rust aan het eind van 
de dag onder de booggewelven van de 
Grote Moskee van Sjeik Zayed, terwijl 
op de achtergrond het melodieuze 
gezang van de muezzin weerklinkt, 
en bewonder de prachtige verlichting 
als het donker wordt. De moskee zal 
iedereen, ongeacht zijn geloof, bekoren. 
T blz. 78.

Í Ga naar de vismarkt in Abu Dhabi 
en snuif de authentieke sfeer op. Kies 
er vis en zeevruchten uit, laat ze ter 
plaatse bereiden en neem ze vervol-
gens mee voor een heerlijke picknick op 
het strand. T blz. 135.

Dompel u midden in de woestijn onder in de traditie van de bedoeïenen.
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De eerste dag

3 Ochtend
Bezoek de oude stad, Bur Dubai 
(blz. 40), en lunch in het Arabian Tea 
House (blz. 117).
3 Na de lunch
Steek de Dubai Creekaa (blz. 35) over 
per abra en kuier door de specerijen
soek en de goudsoeka (blz. 32).
3 Avond
Dineer in een van de restaurants van 
Madinat Jumeirahaa, met uitzicht op 
de Burj Al Arabaa (blz. 57).

De tweede dag

3 Ochtend
Bezoek het Etihad Museuma (blz. 51) 
en beklim daarna de Dubai Framea 
(blz. 47), vanwaar u aan de ene kant 
uitkijkt op het oude Dubai, aan de 
andere kant op het moderne Dubai.
3 Na de lunch
Ontspan op een van de stranden van 
Jumeirah (blz. 57) en ga dan naar Dubai 
Marinaaa voor een boottocht aan 
boord van een Yellow Boat (blz. 66). 
Vaar om The Palm Jumeiraha en 
bewonder de Burj Al Arabaa (blz. 57).
3 Avond
Dineer op een terras in Downtown 
Dubaiaaa (blz. 119) met uitzicht op de 
mooie fonteinen en de Burj Khalifaaaa 
(blz. 60). Sluit de avond af in een van de 
rooftopbars in deze wijk (blz. 127).

De derde dag

3 Ochtend
Ontbijt laat in Jumeiraha (blz. 51) en 
kuier daarna rond op La Mer, de wan-
delboulevard bij het water (blz. 117).
3 Na de lunch
Vertrek voor een origineel avontuur in 
de woestijn van Dubai (blz. 73-74) en 
maak een rondrit door de duinen in een 
terreinwagen.
3 Avond
Beleef de tradities van de bedoeïe-
nen door de nacht door te brengen in 
een tentenkamp. Geniet er van een 
diner, dansen, gezangen, waterpijpen, 
henna... (blz. 74).

De vierde dag

3 Ochtend
Maak bij zonsopgang een ballonvlucht 
boven de woestijn en ontbijt in het 
kamp (blz. 74), voor u naar de stad 
terugkeert.
3 Na de lunch
Ga winkelen in een van de winkelcentra 
of outlets (blz. 132-135).
3 Avond
Ga naar boven in de Burj Khalifaaaa 
(blz. 60) en geniet er van het weidse 
uitzicht. Vooral adembenemend bij 
zonsondergang en als de stad mooi 
verlicht is. Breng de laatste avond 
in Dubai door op het Barasti Beach 
(blz. 138) of in een van de hippe nacht-
clubs van de stad.

DUBAI IN 4 DAGEN
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De eerste dag

3 Ochtend
Zorg voor een beter inzicht in de stad 
door u onder te dompelen in de geschie-
denis van Abu Dhabi met een bezoek aan 
het historische gebouw Qasr Al Hosnaa 
en het House of Artisans (blz. 81). Lunch 
aan Corniche Road (blz. 122).
3 Na de lunch
Breng een bezoek aan het prachtige 
presidentiële paleis Qasr Al Watanaa 
(blz. 82) en sta ook even stil bij het 
herdenkingsteken voor de stichter.
3 Avond
Breng de avond door in de Buddha Bar 
Beach (blz. 125), de hipste strandclub 
in Abu Dhabi. U kunt er zwemmen 
bij zonsondergang en dineren in een 
gezellige sfeer.

De tweede dag

3 Ochtend
Bezoek het Louvre Abu Dhabiaaa 
(blz. 86) en een van de tijdelijke ten-
toonstellingen. Lunch ter plaatse in het 
Museum Cafe (blz. 124).
3 Na de lunch
Laat de vele indrukken even bezinken 
terwijl u ontspant in uw hotel, bij het 
zwembad of aan het strand.
3 Avond
Volg een rondleiding in de Grote 
Moskee van Sjeik Zayed Bin  
Sultan aaa (blz. 78). Bewonder de 
mooie verlichting als het donker wordt.

De derde dag

3 Ochtend en na de lunch
Bezoek een van de pretparken op Yas 
Islandaa (blz. 88) of zet koers naar de 
oase van Al Aina (blz. 91), de op een na 
grootste stad van het emiraat. Bezoek 
er het fort, de kamelenmarkt... 
3 Avond
Beklim het Observation Deck at 300 
(blz. 130) op de 74ste verdieping van 
het Jumeirah Etihad Towers Hotel voor 
een weids uitzicht op de stad bij zonson-
dergang. Dineer ter plaatse in Ray’s Grill 
(blz. 122) of sluit de avond af in een van 
de loungebars in de stad (blz. 131).

De vierde dag

3 Ochtend
Ga shoppen in een van de winkelcentra 
in de stad (blz. 135) of spreid uw hand-
doek op het mooie Saadiyat Beacha 
(blz. 88 en 125). Ga daarna lunchen 
in het authentieke restaurant Meylas 
(blz. 125).
3 Na de lunch
Maak een rit door de woestijn. Rijd 
naar de oase van Liwaaaa (blz. 96) en 
doorkruis de duinen in het spoor van 
Wilfred Thesiger.
3 Avond
Maak een tochtje op de rug van een 
kameel in het betoverende licht van de 
ondergaande zon, dineer en bewonder 
ten slotte een prachtige sterrenhemel 
(blz. 96).

ABU DHABI IN 4 DAGEN
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De eerste dag
Maak bij aankomst in Dubaiaaa een 
wandeling door Downtown Dubaiaaa 
(blz. 60) en dineer in de buurt van de 
fonteinen en de mooi verlichte Burj 
Khalifaaaa (blz. 60 en 119).

De tweede dag
Verken de oude stad van Dubai: Al 
Fahidi Districta (blz. 44), Dubai 
Creekaa (blz. 35), de soeks (blz. 32). 
Bewonder het weidse uitzicht op de 
stad vanaf de Dubai Framea (blz. 47) 
en stap vervolgens aan boord van een 
Yellow Boat (blz. 66) om Dubai vanuit 
een heel andere ooghoek te bekijken. 

Dineer in een van de restaurants in 
Dubai Marinaaa (blz. 120).

De derde dag
Ga een dagje shoppen in de Dubai 
Mallaaa (blz. 62 en 132), het grootste 
winkelcentrum ter wereld, en bekom 
daarna bij het zwembad in uw hotel of 
huur een ligstoel op het strand. Sluit de 
dag af in een van de rooftopbars in de 
stad (blz. 127) of neem met uw voeten 
in het zand plaats aan een tafeltje in 
The Beach (blz. 68 en 120).

De vierde dag
Huur een auto en rijd naar Sharjaha 
(blz. 97) in het ernaast gelegen 

Ontspan op Saadiyat Beach bij het Park Hyatt Hotel op Saadiyat Island in Abu Dhabi.
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Zoveel dagen hebt u nodig om 
alle aspecten van de emiraten te 
leren kennen. Neem bij aankomst 
in Dubai of Abu Dhabi de tijd om 
u te verdiepen in de geschiedenis 
van deze steden, doorkruis de 
woestijnen om te ondervinden dat 
ze elk hun eigen karakter hebben 
en elkaar aanvullen. Verken het 
emiraat Sharjah, de musea en de 
moskee. Probeer een nacht door te 
brengen in een van de prachtige 
hotels aan de kust of in de woes-
tijn Ras Al Khaïma, het emiraat 
in het noorden. Maak een uitstap 
naar de kust van het emiraat 
Fujairah, het enige emiraat aan de 
Golf van Oman. Het staat bekend 
om de prachtige stranden, de fjor-
den en het smaragdgroene water. 

WAAROM 10 DAGEN
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emiraat, een stad die bekendstaat om 
de musea en de moskee. Bezoek zeker 
het mooie museum over de islamitische 
beschaving. Als u nog tijd over hebt, 
zijn ook het archeologisch museum 
en het museum van de kalligrafie een 
bezoek waard.

De vijfde dag
Rijd naar Fujairah (blz. 107) aan de 
oostkust. Dit emiraat ligt ingeklemd 
tussen de steile bergen en de Golf van 
Oman en is vooral bekend om de mooie 
duikplekken (blz. 106). Een absolute 
aanrader voor duikers.

De zesde dag
Rijd naar Hattaa (blz. 73), waar u kunt 
mountainbiken, wandelen en kajakken 
in het Hadjargebergtea, in een land-
schap met natuurlijke zwembaden, een 
glinsterend meer en diepe kloven.

De zevende dag
Sta vroeg op voor de 2 uur durende rit 
naar Al Aina (blz. 91), een oude oase 
in het emiraat Abu Dhabi. Rijd daarna 
naar het prachtige Rub al Khaliaaa 
(3½ uur rijden – blz. 94) en breng de 
nacht in de woestijn door.

De achtste dag
Beleef een mooie zonsopgang in de 
woestijn, ontbijt en rijd dan naar Abu 
Dhabiaaa (blz. 78), de hoofdstad 
van de Verenigde Arabische Emiraten. 
Bezoek de Grote Moskeeaaa (blz. 78) 
die als het donker wordt door duizen-
den lampjes wordt verlicht. Dineer in de 
jachthaven van Yas Islandaa (blz. 125).

De negende dag

Verken de oude stad. Bewonder zeker 
Qasr Al Hosnaa (blz. 79) en Qasr Al 
Watanaa (blz. 82). Lunch in een van de 
restaurants aan de vismarkt (blz. 133) 
en bezoek daarna het Louvre Abu 
Dhabiaaa (blz. 86). Ga iets drinken in 
de rooftopbar Art Lounge (blz. 124), 
met de zonsondergang als decor.

De tiende dag

Trek naar een pretpark op Yas Islandaa 
(blz. 88) of doe lekker niets op 
Saadiyat Beacha (blz. 88), een van de 
mooiste stranden in de VAE.
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Alcohol
Niet-moslims mogen alcohol kopen 
in winkels die over een vergunning 
beschikken. Alcoholische dranken drin-
ken is voor niet-moslims toegestaan 
in hotels, restaurants en bars, behalve 
in het emiraat Sharjah. Rijden onder 
invloed is een misdrijf. Wie dronken 
rondloopt op een openbare plek of 
op straat, kan een gevangenisstraf te 
wachten staan.

Ambassades
België – Al Masaood Tower (6de verd.) 
Hamdan Street, Abu Dhabi (P.O. Box 
3686) - t 02 631 94 49 - abudhabi@
diplobel.fed.be - unitedarabemirates.
diplomatie.belgium.be
Nederland – Centro Capital Centre 
Office Tower - Bldg no. 11 (14de verd.)
Al Khaleej Al Arabi Street (ADNEC area), 
Abu Dhabi (P.O. Box 46560) - t 01 26 
95 80 00.

Autoverhuur
Alle internationale autoverhuurbe-
drijven zijn in de Verenigde Arabische 
Emiraten aanwezig. Om een auto te 
huren moet u beschikken over een 
rijbewijs, een geldig paspoort en een 
creditcard. In de Verenigde Arabische 
Emiraten rijdt men rechts. Er is een uit-
stekend netwerk aan wegen en auto-
snelwegen. In de bebouwde kom mag 
u 40-60 km/uur rijden, op autowegen 
100-120 km/uur en op de autosnelweg 

tussen Dubai en Abu Dhabi 140 km/uur. 
Als u een ongeval hebt, moet u wach-
ten tot de politie komt. Er staan veel 
flitscamera’s en de boetes zijn hoog. 
Denk eraan dat u niet mag rijden onder 
invloed (nultolerantie!). Het kan tot een 
onmiddellijke gevangenisstraf leiden.

Dhow
Dit is het lokale woord voor het tra-
ditionele zeilscheepje dat op de Creek 
vaart. Het logo van het emiraat Abu 
Dhabi is gebaseerd op de karakteris-
tieke vorm van het zeil van de dhow.

Drinkbaar water
Het leidingwater in de Verenigde 
Arabische Emiraten is drinkbaar, maar 
het is toch aanbevolen mineraalwater 
uit flessen te drinken, dat ook wordt 
geserveerd in hotels en verkocht in 
supermarkten.

Elektriciteit
De netspanning is net als in België en 
Nederland 220 volt, maar de stop-
contacten zijn anders. Neem dus een 
verloopstekker mee, vraag ernaar in uw 
hotel of koop er ter plaatse één in de 
supermarkt.

Etiquette
Buitenlanders moeten zich ingeto-
gen gedragen op openbare plaatsen. 
Uitingen van affectie zijn verboden 
en kunnen ertoe leiden dat u wordt 

PRAKTISCHE INFO
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aangesproken door de politie. Zoals dat 
overal het geval is, is het aanbevolen 
respect te tonen voor lokale gebruiken 
en in het achterhoofd te houden dat de 
culturele verschillen ertoe kunnen lei-
den dat bepaalde gedragingen foutief 
worden geïnterpreteerd. Vrouwen zijn 
niet verplicht een hoofddoek te dragen. 
Er wordt wel verwacht dat ze tijdens 
een bezoek aan een religieus gebouw 
een halsdoek dragen, hun schouders 
bedekken en een lange broek of rok 
dragen, zodat hun benen bedekt zijn. 
Ook mannen dragen een lange broek. In 
Dubai en Abu Dhabi worden netheid en 
respect hoog in het vaandel gedragen. 
Er staat u een hoge boete te wachten 
als u een papiertje op de grond gooit. 

Her en der staan borden met daarop 
deze regels.

Feestdagen
De meeste feestdagen hangen samen 
met islamitische feesten. Die hebben 
elk jaar een andere datum. Slechts twee 
feestdagen hebben een vaste datum: 
1 januari (nieuwjaar) en 2 december 
(herdenking van het ontstaan van de 
Verenigde Arabische Emiraten).

Fooien
In cafés en restaurants rekent men 
10 procent aan voor bediening. Dit 
bedrag is in de prijs begrepen of wordt 
automatisch op de rekening gezet. In 

De traditionele dhows geven Dubai een authentieke sfeer.
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hotels is het gebruikelijk kruiers en de 
bediende die uw bagage draagt en uw 
auto parkeert, een kleine fooi te geven.

Fotograferen
Het fotograferen van toeristische 
bezienswaardigheden is toegestaan.  
U mag geen islamitische vrouw 
fotograferen en het is ook ten zeerste 
aanbevolen toestemming te vragen 
om een man te fotograferen. Het 
is verboden foto’s te maken op de 
luchthaven en in openbare, militaire en 
regeringsgebouwen.

Geld wisselen
U kunt geld wisselen op de luchthaven, 
maar daar betaalt u een hogere commis-
sie. Wissel daarom uw geld in een bank-
filiaal in de stad (za.-do. 8.00-13.00 u) 
of in grote winkelcentra, zoals de Mall of 

The Emirates, die tot laat geopend zijn. 
De wisselkantoren Al Ansari (sommige 
zijn geopend 8.30-24.00 u) hanteren 
interessante tarieven.

Gezondheid
Het is aanbevolen voor uw vertrek de 
nodige informatie op te vragen, want 
de regels hangen af van de situatie. Een 
gezondheidscertificaat is niet vereist, 
behalve voor wie in de twee weken 
voorafgaand aan de aankomst in Dubai 
verbleef in een gebied waar cholera en 
gele koorts heersten.

Internet
De Verenigde Arabische Emiraten zijn 
een ultramodern land. Toeristen kunnen 
er dan ook op veel plaatsen gebruik-
maken van een gratis wifiverbinding, 
vooral op de luchthavens, maar ook in 
bijna alle hotels, musea, winkelcentra, 
restaurants, cafés en in veel toeris-
tische wijken in Dubai, zoals Al Seef, 
La Mer, City Walk, Downtown en The 
Beach@JBR. U moet zich wel aanmel-
den met uw e-mailadres. Etisalat is de 
grootste provider in de VAE. Daarnaast 
vindt u veel cybercafés in Dubai en 
Abu Dhabi. In de goedkoopste betaalt u 
ongeveer 4 AED per uur.

Openbaar vervoer
T www.rta.ae en plattegrond van de 
metro in Dubai aan de binnenzijde van 
het omslag.

MET DE METRO
Slechts weinig toeristen maken gebruik 
van het metronetwerk in Dubai. De 
metrostellen rijden automatisch 

Noodgevallen – t 999
Medische noodgevallen – t 999, 
eerstehulpverlening
Politie – t 04 229 2222 (Dubai), 
t 02 800 2626 (Abu Dhabi), 
t 06 563 11 11 (Sharjah)
Wachtdienst apotheek en arts 
24/24 – t 800 555  
of 02 666 4442 (gratis)
Verlies van bankpas – 
Belgische reizigers - alle bankpas-
sen: t +32 (0)70 344 344
Nederlandse reizigers - alle bank-
passen: t +31 (0)88 3855 372 
(Bankpassen Meldcentrale)

NOODNUMMERS
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(zonder chauffeur). De metro rijdt zowel 
onder- als bovengronds. Er zijn drie 
metrolijnen. De rode lijn rijdt tussen 
Rashidiya en de luchthaven van Dubai 
en doorkruist de stad via Sheikh Zayed 
Road, Mall of Emirates, Dubai Marina en 
Jumeirah Lake Towers. De groene lijn 
rijdt langs de drukst bezochte wijken, 
zoals Deira en Bur Dubai. De derde lijn, 
Dubai Metro Route 2020, rijdt naar het 
terrein van de wereldtentoonstelling 
van 2021. De metrostellen bestaan uit 
vijf wagons met airconditioning. Er is 
een standaardklasse en eerste klasse en 
er zijn aparte afdelingen voor vrouwen 
en kinderen.
Op Palm Jumeirah rijdt een monorail 
tussen de Gateway Towers en hotel 
Atlantis.

MET DE TRAM
Sinds 2014 is er één tramlijn. Ze is 
11 km lang en omvat elf halten. De 
trams rijden tussen 6.00 en 1.00 u  
(vr. 9.00-1.00 u) van de wijk Al Sufouh 
langs Internet City, enkele resorts aan 
zee, Jumeirah Beach Road en Dubai 
Marina. Onderweg kunt u overstappen 
op de monorail van Palm Jumeirah en 
bij Jumeirah Lake Towers kunt u over-
stappen op de rode metrolijn. Recent 
werd de tramlijn uitgebreid tot Madinat 
Jumeirah.

MET DE WATERBUS
In Dubai vaart de waterbus elke 
10-20 minuten 10.00-23.00 u  
(vr. 12.00-24.00 u). Er zijn vier lijnen. 
Daarnaast is er een extra lijn voor 
toeristen op de Creek (8.00-24.00 u, 
reisduur: 45 min.).

MET DE ‘ABRA’
In Dubai kunt u de Creek ook overste-
ken in deze authentieke watertaxi’s. 

Ze varen van zonsopgang tot ongeveer 
middernacht tussen Deira en Bur Dubai 
en je bent ongeveer 10 minuten onder-
weg. Ze zijn goedkoop (u betaalt min-
der dan 1 AED) en ze worden veelvuldig 
gebruikt door de lokale inwoners.
In Deira zijn twee aanlegplaatsen 
van deze watertaxi’s: Old Souk, aan 
het begin van Old Baladiya Road, en 
Al Sabkha, tegenover de Emirates Bank. 
In Bur Dubai zijn ook twee aanleg-
plaatsen: Old Souk en, ongeveer 100 m 
verderop naar het noorden, Bur Dubai 
Abra Station.

Openbare toiletten
Er zijn veel openbare toiletten in de 
Verenigde Arabische Emiraten en ze 
worden goed onderhouden. In de 
meeste toiletten is een douchekop 
voorzien. Moslims moeten namelijk 
voor de vijf dagelijkse gebeden een 
rituele wassing ondergaan en bepaalde 
lichaamsdelen zuiveren van alle 
onzuiverheden. De douchekop is dan 
een handig en een heel doeltreffend 
hulpmiddel voor intieme hygiëne. In het 
begin is het een vreemd gezicht, maar 
u zult er snel aan wennen.

Openingstijden
In de Verenigde Arabische Emiraten is 
het op vrijdag en zaterdag weekend. 
Openbare gebouwen en overheidsdien-
sten zijn dan gesloten.
De meeste winkels zijn elke dag tot 
22.00 u geopend, maar op vrijdag 
openen ze pas de deuren om 14.00 u, 
behalve in de grote winkelcentra. De 
soeks zijn meestal gesloten tussen 
13.00 en 16.00 u. Informeer naar 
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Grote Moskee van Sjeik 
Zayed Bin Sultan aaa
Tussen Al Maqtaa Bridge en Mussafah 
Bridge. www.szgmc.gov.ae - ook 
toegankelijk voor niet-moslims, za.-do. 
9.00-22.00 u, vr. 16.00-22.00 u - gratis 
rondleiding (1 uur) za.-do. om 10.00, 
11.00 en 17.00 u, vr. om 17.00 en 
19.00 u - gratis toegang. Traditionele 
abaya (bovenkleed) en omslagdoeken 
beschikbaar voor dames; lange mouwen 
en lange broeken vereist voor heren.

w Tip – De lichtinval aan het eind van 
de dag is het mooist. Steek dan de ver-
lichting in het gebouw aan... Prachtig!
Het lijkt wel een luchtspiegeling, dit 
hagelwitte gebouw dat aan de horizon 
opduikt. Deze moskee is de grootste 
van de Verenigde Arabische Emiraten en 
een van de bekendste gebouwen van 
Abu Dhabi. Ook niet-moslims mogen 
de moskee betreden, als symbool voor 
religieuze tolerantie en de open geest 
van sjeik Zayed. Hij overleed in 2004; 
zijn graftombe waakt bij de ingang.

De naam van de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten betekent in 
het Arabisch ‘vader van de gazelle’. De stad ontstond op een Tvormig eiland 
te midden van lagunes en is bezaaid met parken en fleurige tuinen. Het is de 
rijkste stad van het land. De kustweg loopt 8 km lang tussen wolkenkrab
bers en de turkooizen zee. Deze op de toekomst gerichte metropool probeert 
het toeristische aanbod uit te breiden met culturele projecten. In de lagune 
verrezen daarnaast nieuwe gebouwen en infrastructuren, zoals de jachthaven 
van Al Bateen en de eilanden Reem en Al Maryah. Een beetje verderop ligt Yas 
Island met zijn vele ontspanningsmogelijkheden, waaronder pretparken en een 
Formule 1circuit. Saadiyat Island ten slotte gaat er prat op het ‘gelukseiland’ te 
zijn, met prachtige musea en een droomstrand, een van de mooiste stranden in 
de Verenigde Arabische Emiraten.

3 Bereikbaarheid: Vanaf de internationale luchthaven kunt u met de auto naar alle 
eilanden van Abu Dhabi. Het centrum, de kustweg (Corniche Road) en de eilanden 
Reem, Al Maryah en Saadiyat bereikt u na ongeveer 35 minuten rijden van de lucht-
haven. Het eiland Yas ligt op 20 minuten rijden.
Detailkaarten blz. 80 en 84-85. Uitneembare vouwkaart van de VAE D5-6.
3 Aanrader: Om van het ene naar het andere stadsdeel te gaan, moet u veel 
bruggen oversteken. Huur daarom een auto, neem een taxi of huur een stadsfiets. 
Elk stadsdeel heeft een eigen identiteit, restaurants, recreatiemogelijkheden en 
winkelcentrum. Kies welke stadsdelen het beste aansluiten bij uw behoeften, ze zijn 
allemaal de moeite waard.
T ‘De beste adressen’, blz. 122, 130, 135, 138 en 142.

ABU DHABIaaa
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De moskee wordt omringd door 
waterpartijen die haar nog meer 
doen schitteren. Het gebouw bestaat 
uit tachtig koepels van wit marmer, 
waarvan de grootste een diameter van 
32,7 m heeft en 85 m hoog is, en is 
aan de buitenkant versierd met 1096 
zuilen. Ze zijn bedekt met marmeren 
platen, ingelegd met halfedelstenen. 
Vier minaretten van 107 m hoog omrin-
gen het 17.000 m² grote binnenhof dat 
is versierd met bloemenmotieven. De 
gebedszaal steunt op 96 zuilen. Op de 
grond ligt een Perzisch tapijt met een 
oppervlakte van 7119 m² en aan het 
plafond hangen luchters met kristallen 
van Swarovski. De grootste luchter 
heeft een diameter van 10 m en is 
15 m hoog. De plek ademt sereniteit en 

volkomenheid uit. De schoonheid van 
de plek laat niemand onberoerd.

ROND CORNICHE ROAD

Qasr Al Hosn aa
Tussen Al Nasr St., Sheikh Rashid bin 
Saeed Al Maktoum St. en Sheikh Zayed 
The First St. - qasralhosn.ae/en -  
za.-do. 9.00-13.00 u en 16.00-22.00 u, 
vr. 16.00-22.00 u - volw. 30 AED, kind. 
15 AED, toegang tot het museum en 
het House of Artisans inbegrepen.
Dit grote paleis werd opgetrokken in 
koraal en schelpen en wordt omringd 
door witgekalkte muren. Het wordt 
beschouwd als het belangrijkste histori-
sche gebouw in Abu Dhabi en is dan ook 

Vanaf Corniche Road hebt u een mooi uitzicht op de skyline van Abu Dhabi.
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een van de bekendste gebouwen in de 
stad. Het paleis werd gebouwd in 1761 
en was de woonplaats van de heersers 
tot eind jaren 1960, toen sjeik Zayed 
leider werd van het emiraat en met zijn 
gezin elders ging wonen. Het paleis werd 
omgevormd tot administratief gebouw 
en in 1990 volledig gerenoveerd. Nu 
wordt het gebruikt om de geschiedenis, 
het erfgoed, de cultuur en de tradities 
van het emiraat in stand te houden. 
U kunt het paleis bezichtigen en er is 
een modern en interactief museum. De 
permanente tentoonstelling vertelt u 
de geschiedenis van het emiraat aan 
de hand van foto’s, voorwerpen van de 
families van de heersers en films. Op 
het einde komt u in het aangrenzende 
House of Artisans, gewijd aan het lokale 
en traditionele handwerk uit de streek, 
waaronder het bereiden van koffie, met 
proeverij, het weven en het pottenbak-
ken, getoond door vrouwen van het 
centrum.

Cultural Foundation
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum 
St., op het plein bij het Qasr Al Hosn - 
www.culturalfoundation.ae/en - za.-do. 
10.00-20.00 u, vr. 12.00-22.00 u - gra-
tis toegang - workshops, lezingen... 
tegen betaling en reserveren verplicht.
Deze ’culturele stichting’ werd opge-
richt op het 14 ha grote terrein van het 
Qasr Al Hosn en omvat de nationale 
bibliotheek (met twee miljoen boeken 
en vierduizend oude manuscripten), de 
nationale archieven en een instituut 
voor kunst en cultuur. Het hele jaar 
door (in de zomer is het aanbod 
kleiner) zijn er workshops, seminaries, 

tentoonstellingen en literaire evene-
menten. Het amfitheater biedt plaats 
aan duizend toeschouwers, die er 
concerten met klassieke muziek kun-
nen bijwonen. In de grote hal worden 
regelmatig tentoonstellingen gehouden 
met werken van kunstenaars uit de 
emiraten of het Midden-Oosten, zowel 
beginnende als gevestigde kunste-
naars. Vrijwilligers geven meer uitleg bij 
de werken. De stichting blijft trouw aan 
de ideeën van sjeik Zayed, de beden-
ker van dit project, door het culturele 
erfgoed en de artistieke creativiteit van 
het land en de streek een duwtje in de 
rug te geven.

Gold souk
Sultan Bin Zayed the First St.
De goudsoek bevindt zich naast het 
winkelcentrum Madinat Zayed. Het 
is een relatief moderne soek, waar u 
juwelen in alle stijlen vindt. De prijzen 
veranderen vaak in de loop van de 
dag, maar zijn over het algemeen 
interessant.

Central Market
Op het kruispunt van Khalifa St., 
Hamdan St. en Airport Rd - dag. 
9.00-24.00 u.

Er is een twintigtal winkelcentra in 
de hoofdstad, waaronder Marina 
Mall, Yas Mall, Abu Dhabi Mall en 
de nieuwste telg, The Galleria, met 
heel dure winkels (T blz. 135).

WINKELCENTRA
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Het culinaire aanbod in de Verenigde 
Arabische Emiraten is net als de  
inwoners kosmopolitisch. Smaken uit 
alle uithoeken van de wereld komen 
hier samen op uw bord en nemen u 
mee op wereldreis. Van streetfood tot 
gastronomische diners, van streek- 
producten tot internationale gerechten, 
iedereen vindt hier iets naar zijn smaak 
en... naar zijn budget. Volgens de lokaal 
geldende wetten kiezen de restaurants 
zelf of ze alcohol serveren of niet. Als 
u daaraan belang hecht, vraag er dan 
naar voor u reserveert of een tafeltje 
uitkiest (T blz. 18 en 160). U vindt 
in de Verenigde Arabische Emiraten 
bekende internationale restaurant- 
ketens, maar ook lokale, knussere 
zaken, originele adressen en trendy 
eettenten waar gezonde voeding 
centraal staat. De lokale inwoners gaan 
graag met hun gezin of met vrienden 
uit eten, het is dan ook van het ontbijt 
tot het avondeten druk in de restau-
rants. Brunchen is heel populair, vooral 
op vrijdag, de dag waarop het weekend 
begint (vergelijkbaar met zaterdag 
bij ons). De formules variëren, maar 
u kunt het gerust beschouwen als de 
hoofdmaaltijd van de dag, vooral als 
u gaat brunchen in een hotel. Meestal 
wordt de brunch aangeboden in buf-
fetvorm met een gigantisch aanbod 
aan gerechten. Goedkoop is de brunch 
niet; meestal betaalt u 240-360 AED 
(€ 60-90) per persoon. 
T De adressen in Dubai vindt u terug 
op de uitneembare vouwkaart van 

Dubai aan de binnenzijde van het 
omslag; zoek het overeenkomstige 
nummer (bv. ā). De aanwijzingen in 
het rood verwijzen eveneens naar deze 
kaart. Sommige adressen, en de adres-
sen in Abu Dhabi, staan aangeduid op 
de detailkaarten.

DUBAI

Deira

TUSSEN 100 EN 160 AED 
(€ 2540)
y ă Hotel Park Hyatt Dubai – 
G3 - Dubai Creek Club St. - t 04 602 
1814 - www.hyatt.com - dag. 6.30-
2.00 u - grote salades en gerechten 
60/120 AED - brunchbuffet 400 AED. 
Hotel Park Hyatt Dubai ligt naast de 
bekende Dubai Creek Golf and Yacht 
Club, tegenover de luxejachthaven. Het 
mooi ingerichte hotel omvat salons, 
bars en uitstekende restaurants. Dineer 
bijvoorbeeld in het knusse restaurant 
Noepe, met een maritieme sfeer. De 
brunch op vrijdag is bij alle inwoners 
van Dubai bekend en het terras is heel 
populair om het schitterende uitzicht 
op de skyline van Dubai.

Bur Dubai

Detailkaart blz. 42-43

MINDER DAN 100 AED (€ 25)
Ă Al Fanar Seafood Market – F3 - 
Al. Seef St. - Al Seef Promenade -  
Bastakiya - t 04 396 6669 - www.

UIT ETEN
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alfanarrestaurant.com - dag. 8.30-
23.00 u - ontbijt vanaf 40 AED - maal-
tijd 80 AED. Midden in de toeristische 
straat Al Seef Promenade vol winkels is 
dit restaurant gevestigd. Het straalt de 
sfeer van een traditioneel Arabisch huis 
uit en men serveert er lokale gerechten. 
Vooral de gerechten met ultraverse 
vis en zeevruchten, gevangen in de 
Perzische Golf en perfect gegrild, zijn 
absolute aanraders.

Jumeirah en  
Sheikh Zayed Road

Detailkaart van de wijk blz. 54

MINDER DAN 100 AED (€ 25)
ć La Mer – E4 - 2A St. - Jumeirah 1 - 
t 04 317 3999 - www.lamerdubai.ae -  
openingstijden - afhankelijk van het 
restaurant  - 40/200 AED. Dit vakan-
tiecomplex heeft een toepasselijke 
naam, want het ligt... aan zee. Er loopt 
een wandelboulevard langs het strand, 
waar u ligstoelen kunt huren, waar 
allerlei activiteiten worden aangebo-
den, en waar u een zwemparadijs vindt 
en muren vol streetart. Daarnaast vindt 
u er winkels, cafés en veel restaurants, 

voor ieders smaak en budget wat wils. 
Kies bijvoorbeeld voor Zouzou als u 
Midden-Oosterse gerechten wilt eten, 
of voor Bareburger als u een hambur-
ger van biologisch geteeld vlees wilt.
ą Seva Experience – E4 - 327B St. -  
Villa 5/1B - Jumeirah 1 -t 56 534 
2899 - www.sevaexperience.com - 
dag. 9.30-19.30 u - salades, bowls 
35/50 AED - broodjes 40/60 AED. 
Een gevestigde waarde. Life’n One is 
een soort wellnesscentrum waar u 
kunt mediteren, pilates en yoga kunt 
beoefenen en waar u terechtkunt voor 
holistische therapieën. Bij het centrum 
horen een tuin en een mooi café-res-
taurant met 100 procent vegetarische 
gerechten en biologisch geteelde pro-
ducten. Kortom, een absolute aanrader 
voor wie houdt van positieve energie en 
gezonde voeding.
y Ć Comptoir 102 – E4 - 
102 Beach Rd - Jumeirah 1 - t 04 385 
4555 - www.comptoir102.com - dag. 
8.00-22.00 u - broodjes 40/48 AED - 
brunchgerechten 50/75 AED - kof-
fie, verse sappen, versnaperingen 
20/40 AED. In een mooi, laag pand 
met een schaduwrijke patio geniet u 

ā Arabian Tea House – F3 - Al Fahidi St., tegenover het Musalla Post Office - 
Bastakiya - Bur Dubai - t 04 353 5071 - www.arabianteahouse.net - dag. 
7.00-22.00 u - ontbijt 50 AED - maaltijd 60/70 AED. In dit authentieke res-
taurant serveert men sinds 1997 kleurrijke, smakelijke traditionele Arabische 
gerechten. Het is een populaire oase van rust met een interieur in wit en blauw. 
Ga erheen als het nog niet te warm is, bijvoorbeeld voor een typisch ontbijt  
of lunch. Neem plaats onder de met doeken overdekte patio waar ook bougain-
villes voor schaduw zorgen.

EEN TRADITIONEEL RESTAURANT…
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Geografie
De Verenigde Arabische Emiraten 
beslaan een oppervlakte van 
83.600 km2 en hebben een 600 km 
lange kust aan de Perzische Golf en een 
ongeveer 100 km lange kust aan de 
Golf van Oman. De grens tussen dit land 
met tweehonderd eilanden en Saoedi-
Arabië in het zuiden en westen is 
530 km, die met het sultanaat Oman in 
het noorden en oosten is 450 km lang.
Slechts één emiraat grenst in het wes-
ten niet aan de Perzische Golf, namelijk 
Fujairah, dat aan de Golf van Oman ligt, 
in het oosten. Die kust is de enige met 
hoge rotswanden die her en der worden 
onderbroken door fijne zandstranden. 
De zeebodem is er bijzonder rijk. De 
westkust van de emiraten bestaat 
vooral uit zoutpannen die zich tot diep 
in het binnenland uitstrekken.
Aan de rand van de steden verandert 
het landschap drastisch en duikt de 
woestijn met oranjekleurige duinen 
op. Het is de Rub al Khali, of ‘het lege 

kwartier’, de grootste zandwoestijn ter 
wereld (650.000 km2), waar het in de 
zomer vaak warmer is dan 55 °C. De 
woestijn bedekt het grootste deel van 
het relatief vlakke land, alleen aan de 
grens met het sultanaat Oman wordt 
het landschap bergachtiger door het 
Hadjargebergte, dat 150 km lang is en 
wordt doorkruist door kloven, de wadi. 
Liwa is de grootste oase en ligt boven 
een ondergronds waterbekken.

Flora
De oasen en palmtuinen met de 
duizenden bomen die goed tegen de 
extreme temperaturen kunnen, hebben 
altijd deel uitgemaakt van het land-
bouwlandschap van de emiraten. De 
dadelpalm wordt beschouwd als een 
zegening in het volksgeloof en als een 
heilige boom door de koran, want hij 
geeft schaduw en helpt de mensen in 
de woestijn overleven dankzij de dadels 
die heel voedzaam zijn. De Arabische 
gomboom is bekend om de verfijnde 

GEOGRAFIE, FAUNA EN FLORA

De Verenigde Arabische Emiraten tellen meer dan tweehonderd eilanden en 
riffen. Twee eilanden verdienen een bijzondere vermelding: Sir Bani Yas is een 
van de acht eilanden van de eilandengroep Desert Island. Het werd uitgeroe-
pen tot natuurreservaat dankzij de miljoenen bomen en duizenden dieren die 
er leven. Het eiland Delma is een voormalige haven van parelvissers die werd 
omgevormd tot een culturele trekpleister met een museum. Beide eilanden zijn 
onder bescherming geplaatst in het project Desert Island.

EILANDEN IN OVERVLOED
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smaak die hij aan honing geeft. Andere 
planten, zoals bougainvilles en jasmijn 
ziet u vaak in tuinen en op binnenplaat-
sen in de emiraten.

Fauna
De emiraten staan vooral bekend om 
het fokken van volbloedpaarden, 
kamelenraces en de valkerij. De valk 
staat zelfs afgebeeld op het koninklijk 
wapenschild. De indrukwekkende roof-
vogel is onlosmakelijk verbonden met 
de lokale cultuur en de valkerij. De oude 
jachtmethode vormt een sociaal sta-
tuut en wordt bedreven als een kunst. 
Valken zijn een beschermde diersoort 
in de emiraten en krijgen dan ook veel 
aandacht. Het team van onderzoekers 
en dierenartsen in het valkenhospitaal 

in Abu Dhabi is wereldwijd bekend  
(T blz. 90).
De fauna in de emiraten heeft zwaar 
geleden onder de economische ontwik-
keling van begin deze eeuw. Daarom 
heeft de regering verschillende bescher
mingsprogramma’s opgestart. Zo is 
het strand op het eiland Saadiyat bij 
Abu Dhabi een beschermd gebied waar 
schildpadden eieren kunnen leggen. Het 
was het eerste project in de Golfstreek. 
Arabische oryxen en saudigazellen zijn 
beschermde diersoorten en leven vooral 
in het natuurreservaat van de woestijn 
in Dubai. Ze leven ook in de woestijn Rub 
al Khali. Het emiraat Sharjah stimu-
leert in het Arabian Wildlife Center in 
gevangenschap de voortplanting van 
de meest bedreigde inheemse soorten, 
zoals de Arabische luipaard.

In de Verenigde Arabische Emiraten leven in de woestijn deze Arabische oryxen.
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Bevolking
Het economische succes van de emira-
ten had uiteraard ook gevolgen op de 
bevolking, die bleef groeien door de 
komst van buitenlandse werknemers. 
Het emiraat Dubai bijvoorbeeld telde in 
1939 20.000 inwoners, in 1993 waren 
dat er al 610.000, in 2001 werd de kaap 
van een miljoen overschreden en nu 
telt het bijna 3,5 miljoen inwoners. 
Het is het drukst bevolkte emiraat, 
gevolgd door Abu Dhabi met ongeveer 
2,8 miljoen inwoners. 95 procent van 
de inwoners woont in de stad zelf en 
haar omgeving.

SAMENSTELLING
Slechts 12 procent van de bevolking 
bestaat uit lokale inwoners, de rest 
zijn expats met een honderdtal ver-
schillende nationaliteiten. De Indiase, 
Pakistaanse en Aziatische gemeen
schappen zijn de grootste, zij maken 
tweederde van de bevolking uit. Ze zijn 
tewerkgesteld in kleine winkels, hotels 
en restaurants, of werken als taxi-
chauffeur of bouwvakker. Daarnaast 
wonen er veel Amerikaanse, Europese, 
Midden-Oosterse, Marokkaanse, 
Perzische en Australische expats. De 
meesten zijn tewerkgesteld in lokale 
vestigingen van buitenlandse bedrijven, 
hotels en restaurants.

Religie
In de Verenigde Arabische Emiraten is 
meer dan 95 procent van de bevolking 

moslim (80 procent van hen belijdt het 
soennisme, 15 procent het sjiisme). Het 
land wordt bestuurd door de wetten 
van de islam, de sharia en de Koran. 
Gelovigen worden vijfmaal per dag 
opgeroepen om te bidden. In tegen-
stelling tot in Saoedi-Arabië worden 
ook andere religies toegestaan en 
gerespecteerd. Niet-moslims mogen 
alcohol drinken en varkensvlees eten, 
dat in sommige supermarkten wordt 
verkocht. Westerse vrouwen mogen 
zich kleden zoals ze willen, al wordt wel 
goed fatsoen verwacht. In het emiraat 
Sharjah wordt het meeste belang 
gehecht aan religieuze tradities; daar is 
het drinken van alcohol strikt verboden.

Sociaal leven
De lokale inwoners komt u overal 
tegen, in restaurants van grote hotels, 
maar ook in winkelcentra. Als mannen 
elkaar tegenkomen, groeten ze elkaar 
op de traditionele manier, namelijk 
door de neuzen naar elkaar toe te 
bewegen. Zo tonen ze hun respect en 
affectie. Ze wonen met hun gezin in 
woonwijken. De familiale, culturele en 
religieuze tradities worden nauwgezet 
in stand gehouden. Zo worden nog 
altijd veel huwelijken gearrangeerd, 
maar het toekomstige bruidspaar 
mag nu al wel zijn zegje doen over de 
voorgestelde partner. Vooral de jongere 
generaties zijn duidelijk gematigder. 
De vrouwen staan hoog in aanzien en 
zijn hoogopgeleid. Ze hebben evenveel 
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recht op onderwijs en nemen meer 
dan 40 procent van de jobs in, zowel 
in de openbare als in de privésector. Ze 
bekleden hoge functies bij de regering, 
er zijn ook enkele vrouwelijke ministers.

Politieke en administratieve 
instellingen
De Verenigde Arabische Emiraten zijn 
een federatie van zeven emiraten. 
De lokale inwoners noemen het zelf 
wel eens ‘kleine Verenigde Naties’. 
Elk emiraat wordt bestuurd door een 
familie en heeft een eigen regering. Het 
politieke en administratieve systeem 
weerspiegelt deze bijzonderheid en er 
is dan ook een evenwichtige samen-
werking tussen de federale en lokale 
overheden. Lokaal is de macht vaak 
traditioneel in handen van families en 
volksstammen die zich in het huidige 
politieke systeem hebben ingewerkt. 
De president en vicepresident van 
de federatie worden verkozen uit de 
bestuurders van de emiraten Abu Dhabi 
en Dubai, de rijkste en grootste emira-
ten met de meeste inwoners.

DE BELANGRIJKSTE  
FEDERALE INSTANTIES
In de Hoge Raad zetelen de leiders van 
de zeven emiraten. Ze komen viermaal 
per jaar samen en verkiezen om de 
vijf jaar een nieuwe president voor het 
land. De raad heeft bestuurlijke en uit-
voerende macht, bekrachtigt wetten en 
decreten, stippelt de algemene politiek 
uit, benoemt de minister-president en 
beslist over zijn ontslag.
De Federale Nationale Raad heeft 
veertig leden. Ze worden verkozen voor 
een periode van twee jaar en zijn ver-
tegenwoordigers van de verschillende 
emiraten. Het aantal vertegenwoor-
digers per emiraat hangt af van het 
aantal inwoners. Abu Dhabi en Dubai 
zijn dan ook het best vertegenwoor-
digd. Dit politieke orgaan speelt een 
belangrijke rol in de diensten voor de 
bevolking en volgt de principes van de 
shura (consultatie).

Tot begin 20ste eeuw kregen jongens in de emiraten les van religieuzen, de 
zogenoemde Al Muttawa. Ze brachten de jongens in hun eigen huis de reli-
gieuze principes van de Koran, het Arabische schrift en rekenkunde bij. De 
eerste scholen van het land werden in 1905 in Sharjah en in 1912 in Dubai 
geopend. Ze werden slechts als gedeeltelijk officieel beschouwd omdat ze nog 
nauwe banden hadden met de islam. Pas in 1956 werden in Dubai echte leer-
plannen gevolgd, met lessen geografie, wetenschappen, sociologie en Engels. 
In 1958 mochten voor het eerst ook meisjes naar school, meer bepaald in de 
Khawla School in Bur Dubai en de school Al Khansa’a in Deira. In 1998 waren er 
in het emiraat 89 scholen.

VAN OUDE WIJZEN TOT LERAREN
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