
	  

	  

Tipy:	  
1,	  oblečení	  	  	  
díky	  podnebí,	  které	  v	  Emirátech	  panuje	  -‐	  teplo,	  vlhko,	  žár,	  v	  zimních	  měsících	  i	  
večerní	  chlad	  –	  zároveň	  I	  kvůli	  místní	  kultuře	  a	  náboženství	  (islám)	  je	  určitě	  
dobré	  přibalit	  hromadu	  bavlněných	  trik,	  košil	  a	  tunik	  –	  vždy	  lepší	  delší	  než	  kratší	  
rukáv.	  	  Místní	  náboženství	  a	  kultura	  nemá	  ráda	  odhalená	  ramena	  a	  příliš	  krátké	  
sukýnky!	  Ale	  není	  to	  jen	  kultura,	  ale	  jsou	  to	  i	  překlimatizované	  obchody	  
(shopping	  malls)	  kde	  může	  být	  opravdu	  zima.	  Na	  veřejných	  místech	  šaty	  na	  
ramínka	  doplnit	  šálem	  a	  kraťasy	  nahradit	  dlouhými	  kalhoty.	  	  
Plavky	  –	  tak	  ty	  rozhodně	  nechávejte	  na	  sobě	  
	  
	  
2,	  voda	  a	  pár	  drobných	  	  
vždy	  se	  ujistěte,	  že	  hotel	  opouštíte	  s	  lahví	  pitné	  vody	  po	  ruce,	  a	  pár	  drobnými	  v	  
kapse!	  	  Voda	  je	  potřeba	  pro	  Váš	  organismus	  ikdyž	  nemáte	  pocit	  žízně,	  zde	  se	  
musí	  doplňovat	  stále!	  Jste	  v	  rozlehlé	  poušti	  ikdyž	  to	  tak	  nevypadá!	  A	  drobné?	  
Nikdy	  nevíte	  co	  se	  může	  přihodit	  a	  taxi	  se	  bude	  hodit	  vždy!	  Zkušenost	  
	  
	  
3,	  přítulnost	  
láska	  je	  krásná	  a	  ikdyž	  je	  Dubaj	  hodně	  kosmopolitní,	  určitým	  projevům	  lásky	  na	  
veřejnosti	  stále	  k	  mé	  smůle	  nefandí	  	  chycení	  za	  ruku	  úplně	  postačí,	  letmý	  
polibek	  už	  může	  být	  problém	  nicméně	  hotel	  a	  hotelové	  okolí	  všechno	  ostatní	  
později	  schová	  	  
	  
	  
4,	  bezpečnost	  
…tak	  to	  je	  pohoda!	  Budete	  v	  jednom	  z	  nejbezpečnějších	  míst	  na	  světě,	  kriminalita	  
se	  rovná	  skoro	  nule–	  nicméně	  samozřejmě	  obezřetnost	  je	  potřeba	  všude	  	  
	  
	  
5,	  jídlo	  
….dopřávejte	  si	  všeho	  co	  je	  libo	  Vašim	  chutím	  –	  arabská	  kultura	  je	  čistá	  a	  takovou	  
směs	  různých	  chutí	  nenajdete	  snad	  nikde	  na	  světě	  –	  dobrou	  chuť!	  	  
	  
	  
6,	  nemocnice	  
ty	  věřím,	  že	  obejdete,	  nicméně	  kdyby	  něco	  tak	  Emiráty	  pro	  svojí	  bohatost	  vlastní	  
nemocnice	  se	  špičkovým	  zařízením	  a	  plné	  evropských	  lékařů	  	  
	  
	  
….a	  více,	  	  až	  se	  uvidíme!	  	  


