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Podróż 68
Wszyscy uwielbiamy zestawie-

nia, rankingi, rekordy, porówna-
nia i statystyki. A wszystko, co 
zawiera przedrostek naj-, wyzwa-
la w nas nieodpartą chęć pozna-
nia. Także my nakręceni ogól-
noświatowym trendem, często 
w naszych podróżach szukamy 
tego „naj”. Ekscytowały nas za-

równo subiektywne porównania 
– typu najbrzydsze, najohydniej-
sze, najdziwniejsze jak również 
te mniej szokujące czy niejedno-
znaczne, jak najszybsze, najdłuż-
sze, największe czy najwyższe. 
Wiele „naj” znaleźliśmy przyla-
tując ponownie – po dziesięciu 
latach – do Dubaju, największe-
go i najprężniej rozwijającego się 
miasta Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich.

Podobno „Ludzka wyobraźnia 
to jedyne ograniczenie Dubaju” 
– tak mawiają arabscy szejko-
wie – i nie ma się czemu dziwić. 

Właśnie tutaj, pośrodku pusty-
ni, powstał stok narciarski Ski 
Dubaj, Ferrari World, czyli park 
rozrywki z najszybszym roller co-
asterem na świecie. Jest również 
Hydropolis, podwodny hotel, po-
łożony niemal 20 m pod taflą wód 
Zatoki Perskiej. Do tego ogrom-
ne akwarium w samym sercu naj-
większego centrum handlowe-
go świata. Imponujące sztuczne 
wyspy, określane mianem „ós-
mego cudu świata”, zbudowa-
ne kosztem kilkunastu miliar-
dów dolarów. Najdroższe hotele 
i wizytówka Dubaju – najwyższy 
budynek jaki wzniosła ludzkość 
– Burj Khalifa. To symbol dy-
namicznego rozwoju i bogactwa 
Bliskiego Wschodu i bardzo wy-
raźny komunikat dla świata Za-
chodu. To na nas spoglądają te-
raz oczy całego świata. To my 
kreujemy nowy porządek. Chce-
cie tego czy nie – to my nadajemy 
ton współczesności.

Dzisiaj rano po raz kolejny 
przekonaliśmy się, jak dużo nie-
spodzianek czeka na nas w po-
dróży. Bo kto by przewidział 
deszcz w jednym z najbardziej 
suchych krajów świata? A jednak 
w marcu możliwe są opady nawet 
przez dwa dni. Niestety, nie czu-
jemy się wybrańcami i z koniecz-
ności rewidujemy nasze plany. 
Ruszamy do największego cen-
trum handlowego świata – Du-
baj Mall.

Zadzierając głowę do góry po-
konujemy kolejne kilometry fu-
turystycznego miasta. I trudno 
sobie wyobrazić, że kilka z mija-
nych wieżowców jest wyższych od 
słynnej paryskiej wieży Eiffla. 

Zostawiamy samochód na 
podziemnym parkingu, by po 
chwili wejść w luksusowy, niena-
gannie czysty i błyszczący świat 
współczesnego targowiska.

Dubai Mall uważane wśród 
centrów handlowych za nr 1 na 
świecie pod względem wielko-
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You Tube – niezwykly swiat 

ści i oferty, nie tylko handlowej, 
rzeczywiście imponuje. Ma po-
nad 112 hektarów powierzchni, 
na której jest z górą 1200 skle-
pów. Przy czym nie są to małe 
boksy do których jesteśmy przy-
zwyczajeni w kraju – poza super-
marketami i marketami branżo-
wymi oraz większymi sklepami 
niektórych firm. Ale przeważ-
nie duże placówki o powierzchni 
wielu, nawet setek metrów kwa-
dratowych. 

To największy sklep z cukier-
kami na świecie

Podobno nie ma firmy o am-
bicjach światowych, która nie 
miałaby tu swojego salonu, 
a przynajmniej dużego sklepu. 
Ponieważ kupujący i zwiedzają-
cy muszą też coś jeść oraz pić, do 
ich dyspozycji jest 120 restaura-
cji i kawiarni. Luksusowych oraz 
tańszych, samoobsługowych fast-
foodów zgrupowanych w jednym 
miejscu.

Czy jednak centra handlowe 
mogą być miejscem i celem nie 
tylko zakupów, ale również tury-
styki? Dzisiaj już tak, czego do-
wodem jest wielkie akwarium, 
w którym żyje i pływa około 33 
tys. ryb i zwierząt morskich róż-
nych gatunków. W tym ponad 
400 rekinów.

Wiele z nich można oglądać 
bezpłatnie przez piętrowej wyso-
kości, i zapewne znacznej grubo-
ści, biorąc pod uwagę napór ton 
wody – szyby. Spoglądając na to 
imponujące akwarium ustawia-
my się w kolejce, by kupić łączo-
ny bilet na dwie atrakcje – wspo-
mniane akwarium i imponujący 
Burj Khalifa sąsiadujący z Du-
baj Mall. 

Podobno przestało padać. Tak 
więc, jeszcze rzut oka na Asto-
na Martina DB 10, samochód Ja-
mesa Bonda z kultowej serii 007 
– oczywiście samochód można 
kupić za 2,4 mln dolarów – i wy-
chodzimy na zewnątrz.

Przed nami sztuczne jezio-
ro otoczone biurowcami, apar-
tamentowcami i niezliczony-
mi sklepami oraz restauracjami. 
Jednak nasz wzrok – jak wielu tu-
rystów – uparcie wiedzie w stro-
nę nieba, którego sięga praw-
dziwy gigant, uwieczniany na 
milionach fotografii symbol Du-
baju – Burj Khalifa nazwany na 
cześć prezydenta Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. 

Dwie godziny oczekiwania na 
wjazd na wieżę wykorzystujemy 
na spacer wokół Suku Al Bahar, 
który po arabsku oznacza „ry-
nek marynarzy”. Co prawda, Suk 
Al Bahar niewiele ma wspólne-
go z tradycyjnym arabskim tar-
giem, ale umiejętnie nawiązu-
je swoją architekturą do uroków 
starej Arabii. To tętniące życiem 
miejsce, oferuje mieszkańcom 
i turystom zarówno fascynujące 
zakupy i rozrywkę w kontraście 
do nowoczesnego w swym wy-
razie Dubaj Mall. Znajduje się 
tutaj ponad 100 sklepów, 22 re-
stauracje i kawiarnie w większo-
ści położone przy promenadzie 
na obrzeżach jeziora. To rów-
nież wspaniały punkt widokowy 
na Burj Khalifa i największą na 
świecie dubajską fontannę. 

Godzina 13.00 – czas wyruszyć 
na wieżę. Po sprawdzeniu biletów 
wciskamy się do holu wypełnio-
nego oczekującymi na wjazd tu-
rystami. Pośrodku śnieżno-biała, 
podświetlana makieta wieżow-
ca. Jeszcze jeden korytarz i ko-
lejne oczekiwanie na windę któ-
ra ma nas zawieźć na 125 piętro 
najwyższego budynku na świecie. 
Już za parę chwil mamy poczuć 
się niczym Tom Cruise w „Mis-
sion: Impossible – Ghost Proto-
col”, którego fragmenty są wy-
świetlane obok nas na telebimie. 
Oczywiście bez łażenia po ścia-
nach i kaskaderskich popisach na 
zewnątrz. Wchodzimy do windy, 
która po chwili mknie z prędkoś-

cią 35 km na godz. na wysokość 
465m. Wznosząc się z zawrotną 
prędkością, mijamy hotel zapro-
jektowany przez samego Giorgio 
Armaniego, ulokowany na 9 naj-
wyższych kondygnacjach. Zosta-
wiamy w dole setki apartamen-
tów, 37 kondygnacji biurowych, 
restauracje i liczne inne atrakcje. 
Po kilku chwilach zatrzymujemy 
się na 125 kondygnacji. Nie jest 
to jednak najwyżej położony ta-
ras widokowy na świecie za któ-
ry i tak już słono zapłaciliśmy – 
150 zł za osobę. Można wjechać 
jeszcze wyżej – na 148 piętro na 
wysokość 555 metrów, gdzie by-
libyśmy przywitani przez kelne-
rów kawą i ciasteczkami. Ale za 
taką atrakcję musielibyśmy jed-
nak wysupłać z portfela nieba-
gatelną kwotę ok. 400 zł. Z per-
spektywy 125 piętra możemy 
podziwiać nastroszone wieżowce 
wokół Sheikh Zayed Road, głów-
nej arterii komunikacyjnej mia-
sta. W oddali The World, sztucz-
ne wyspy usypane w kształcie 
mapy świata. A jeszcze dalej deli-
katnie rysuje się biel słynnego ża-
gla – 7-gwiazdkowego, hiperluk-
susowego hotelu Burdż al-Arab 
i mega ekskluzywna dzielnica 
apartamentowców Marina Bay. 
Pod naszymi stopami na sztucz-
nie utworzonym jeziorze, słynne 
tańczące fontanny, które aktu-
alnie nie tańczą, bo odpoczywa-
ją przed wieczornymi pokazami.

Wieżowce, które z dołu wyglą-
dały na całkiem wysokie, teraz są 
niczym budowle z klocków lego 
wzniesione przez jakiegoś zdol-
nego dzieciaka. Po raz kolejny 
mam wrażenie, że nie oglądam 
prawdziwego miasta tylko jego 
makietę. Jestem ponad pół kilo-
metra nad ziemią i całe to przed-
stawienie wydaje się nierealne.

Schodzimy piętro niżej. To 
już rekordowy, najwyżej poło-
żony otwarty taras świata. Burj 
Khalifa jeszcze przed ukończe-

niem budowy został okrzyknię-
ty najwyższą lądową konstrukcją 
budowlaną, jaką kiedykolwiek 
wzniesiono. Co ciekawe, tytuł 
ten odebrał masztowi radiowe-
mu w Konstantynowie, znajdu-
jącemu się w Polsce, który miał 
646,38 m wysokości i uległ znisz-
czeniu w 1991 r. Drapacz chmur 
w Dubaju wystrzelił w górę na 
829 m – tak, że drugi obecnie 
najwyższy wieżowiec globu, chiń-
ska Shanghaj Tower, o wysoko-
ści całkowitej 632 m, dorasta mu 
co najwyżej do pach. A nowojor-
ski World Trade Center może po 
cichu zapłakać nad swą karłowa-
tością. Natomiast nasz liczący 
231 m Pałac Kultury i Nauki to 
przy dubajskiej konstrukcji zale-
dwie okruszek. 

Wieżowiec może pomieścić 
35 tysięcy osób i jest widoczny 
z odległości 100 km. Wybudo-
wanie takiego budynku w trud-
nych warunkach klimatycznych 
Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich wymagało nie lada wysiłku. 
Wystarczy spojrzeć w przeciwną 
stronę Zatoki Perskiej, na rozle-
głą niegościnną pustynię. 

Niektórzy twierdzą, że Burj 
Khalifa to marnotrawstwo pie-
niędzy, niesłużące niczemu roz-
pasanie wyobraźni, architekto- 
niczne odhumanizowanie, zupeł-
nie zbędna ekstrawagancja. Moż-
na się zgodzić lub nie, ale jed-
nocześnie nie można się oprzeć 
wrażeniu, że za tym wszystkim 
stoi coś jeszcze. Jakaś funda-
mentalna tęsknota za absolutem, 
chęć pokonania kolejnych barier 
i kolejnych ograniczeń. Co nie 
zmienia faktu, że do dzisiaj za-
stanawiam się czy to szaleństwo 
czy wyrachowana kalkulacja?

cdn.

Suk Al Bahar Fragment akwarium widoczne od strony Dubaj Mall


