
KURIER POWIATOWY n nr 4/2019 (173)22

PODRÓŻE

Podróż 40
Czas wrócić na ziemię. Pozo-

stawiamy za sobą Burdż Chalifa, 
najwyższy budynek, jaki kiedy-
kolwiek wzniósł człowiek. W po-
szukiwaniu niezwykłych miejsc 
z przedrostkiem „naj”, nie mu-
sieliśmy wiele się natrudzić. Po-
nownie jesteśmy w największym 
centrum handlowym świata – 
Dubaj Mall, w którym znajdu-
je się kolejny rekordzista: Du-
baj Aquarium & Underwater 
zoo. To jedno z największych 
akwariów pod dachem na świe-
cie. Dzierży rekord Guinnessa 
za „największy na świecie panel 
akrylowy”. Ściana z akrylu, przez 
którą można oglądać miesz-
kańców akwarium, ma 33 me-
try szerokości, ponad 8 metrów 
wysokości i aż 7,5 cm grubości. 
Ambitnym właścicielom zależało 
na jeszcze większej powierzchni 
– niestety przerosło to możliwo-
ści techniczne producentów. Nie 
zmienia to jednak faktu, że tłu-
my turystów z podziwem i niedo-
wierzaniem patrzą na wielką pio-
nową taflę, za którą pływa ponad 
300 rekinów, płaszczek i tysiące 
ryb. Ale, jak to zwykle bywa z re-
kordzistami, nie obeszło się bez 
problemów. Zaraz po oddaniu 
akwarium do użytku, imponują-
ca konstrukcja zaczęła przecie-
kać. Zwykłe kap, kap skutkowało 
zamknięciem sklepów i ewaku-
acją centrum handlowego. Na 
szczęście problem zażegnano, 
a my, chyba bezpiecznie, może-
my ruszyć do podziwiania cudów 
podwodnego świata.

Jeszcze weryfikacja naszych 
biletów i spotkanie z robotem, 
którego inteligencja jest pro-
porcjonalna do wielkości jego 
procesora i wchodzimy do środ-
ka. Od razu zaczynamy od wiel-
kiego wow. Przed nami długi na 

50 metrów podwodny tunel. Wi-
dok morza z perspektywy mor-
skiego dna zachwyca wszystkich. 
Dosłownie na wyciagnięcie ręki 
możemy zbliżyć się do rekinów 
i płaszczek, które z dołu wyglą-
dają jak przybysze z kosmosu. 

Naj... Dubaj
Zjednoczone Emiraty Arabskie

cz.2

Nie mniejsze wrażenie robi świa-
domość, że jesteśmy wewnątrz 
jednego z największych zbiorni-
ków wody na świecie o obojętno-
ści 10 milionów litrów. Imponu-
jące akwarium ma 51 metrów 
długości, 20 metrów szeroko-
ści i 11 metrów wysokości.

Zabawa i wrażenia niezwykłe, 
choć niewiele ma to wspólnego 
z prawdziwymi doznaniami, kie-
dy założymy maskę, do ust włoży-
my rurkę i w naturalnym otocze-
niu zobaczymy nawet dwukrotnie 
mniejszego rekina. 

Ponad pół godziny pokonu-
jemy pięćdziesięciometrowy tu-
nel – to rekord, który nietrud-
no pobić, patrząc na otaczające 
nas obrazy. Nieustannie robimy 
nowe zdjęcia i kolejne minuty fil-
mu. Następnie idziemy na wyż-

Tańczące fontanny po zmroku

Podwodny tunel

Największy panel akrykowy świata
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You Tube – niezwykly swiat 

szy poziom. Tutaj wodne zoo 
mieści 36 pojedynczych akwa-
riowych ekspozycji, zapraszając 
gości na wyprawę w różne śro-
dowiska wodne. Oferuje zwie-
dzającym interaktywną meto-
dę zdobywania wiedzy na temat 
ekologii i zrównoważonego roz-
woju w kontekście flory i fau-
ny morskiej. Podczas zwiedza-
nia przejdziemy przez trzy strefy 
ekologiczne: las deszczowy, ska-
liste wybrzeże i żywy ocean, 
w których prezentowana jest cała 
różnorodność zwierząt wodnych. 
Na początek ryby o niezwykłych 
kształtach i barwach. Każde 
akwarium to nowa niespodzian-
ka. Mnogość i różnorodność ryb 
zachwyca, a przecież to tylko na-
miastka podwodnego świata.

Jesteśmy w górnej części akwa-
rium. Stąd goście mają sposob-
ność popływać wśród rekinów, 
uczestnicząc w publicznych se-
sjach nurkowania lub udać się na 
przejażdżkę łodzią ze szklanym 
dnem po powierzchni akwarium 
– co uzmysławia wielkość tego 
zbiornika.

Kolej na tropikalne ryby, ko-
niki morskie, kolorowe krewet-
ki i kraby. Wielką atrakcją cieszą 
się zabawne pingwiny, sznurowe 
mostki i prawdziwe monstrum – 
ponad pięciometrowej długoś-
ci krokodyl. Nawet tutaj za kil-
kucentymetrowej grubości szybą 
nie czujemy się pewnie, a leni-
we ruchy gada dodają spotkaniu 
grozy. 

W Underwater Zoo spędza-
my około dwie godziny. To wy-
starczający czas, by wszystko zo-
baczyć bez zbędnego pośpiechu, 
a zarazem się nie znudzić. Ale 
czy warto wydać 150 zł za bilet 
łączony z wjazdem na najwyższy 
wieżowiec świata? Jeśli ktoś nie 
był w żadnym oceanarium lub 
akwarium z tunelem, to warto. 
Jeżeli był – decyzję pozostawiam 
Państwu. 

Zaczyna się ściemniać. To czas 
na popisy największych i najpięk-
niejszych na świecie, jak twierdzi 
wielu oglądających – „tańczą-
cych” fontann.

Pokazy fontann odbywają 
się codziennie o godzinie 13:00 

i 13:30 oraz co 30 minut w godzi-
nach od 18:00 do 22:00 Oczywi-
ście te wieczorne są najefektow-
niejsze i na nie czekamy.

Fontanna została uruchomio-
na w 2009 roku i zajmuje te-
ren 30 hektarów Burdż Chalif 
Lake. Strumienie wody strzela-
ją na wysokość 154 metrów, co 
równa się wysokości 50 piętro-
wego budynku. Fontanna ma 
długość 275 metrów i składa się 
z pięciu okręgów o różnych roz-
miarach i dwóch głównych łu-
ków. Kompleks został zaprojek-
towany przez twórców Fontanny 
Bellagio w Las Vegas. Właśnie 
rozświetliła się najwyższa wie-
ża świata. Burdż Chalifa zaczął 
migać milionami świateł a nad 
okolicznymi wieżowcami zło-
wrogie niebo przeszywają pio-
runy i burzowe grzmoty. Mija-
ją kolejne minuty oczekiwania. 
W końcu rozpoczyna się pokaz. 
Rozbrzmiewa muzyka, zapala-
ją się światła, a w niebo strze-
lają strumienie wody.  Fontan-
na tańczy w rytm Sama Dubai 
Baba Yetu – piosenki śpiewanej 
w języku Suahili, najlepiej sprze-
dającego się utworu taneczne-
go Shik Shak Shok oraz mojego 
ulubionego utworu Con te parti-
ro – śpiewanego przez światowej 
sławy włoskiego tenora Andrea 
Bocelliego. Widzowie co chwi-
lę oklaskami nagradzają pokaz. 

Słychać głosy aprobaty. Ponad 
6600 świateł i 25 kolorowych pro-
jektorów tworzy efektowny spek-
takl wizualno-muzyczny. Nie-
stety, spadają pierwsze krople 
deszczu. Po chwili ulewa przy-
słania całe widowisko. Ociekając 
wodą uciekamy do Dubaj Mall. 
A najsłynniejsze fontanny świa-
ta – niczym artysta bez widzów 
– kończą swój pokaz. Natura po-
kazała swoja siłę, zalewając fon-
tanny wodną strugą z nieba. 

Dubaj po raz kolejny nas za-
skoczył. Jesteśmy tutaj dwa dni 
i pada deszcz. A przecież to je-
den z najbardziej suchych krajów 
świata, którego ponad 90% po-
wierzchni pokrywa pustynia. 

Mokrzy, wypożyczonym sa-
mochodem wracamy do hote-
lu. Jeszcze „długie Polaków roz-
mowy” i nerwowe minuty walki 
z kamerą, której działanie unie-
ruchomiła wilgoć. Biegam z su-
szarką i co chwilę próbuję włą-
czyć urządzenie. Nic z tego. 
Chyba wyzionęła elektroniczne-
go ducha. 

Co przyniesie nam jutro? Zo-
baczymy. Ale o tym w następ-
nej części o poszukiwaniu „naj” 
w Dubaju.

Sklep z pamiątkami i akwariową ścianą

Płaszczka i ja

Zawsze wesołe pingwiny

Paszcza krokodyla w Underwoter zoo


