
 
 
Поне веднъж в живота си всеки трябва да посети Дубай- светът на мечтите. Има много 
причини, за да сторите това 

- Заради това, че ще се потопите в един различен свят, свят който принадлежи на 
бъдещето 

- Заради уникалната архитектура, заради всички творения на човешкия гений като 
Бурж Кхалифа, Палмовите острови, Дубай Марина и много други 

- Заради невeроятните емоции, които ще изживеете по време на сафари 
- Заради уникалните плажове 
- Заради многобройните атракции 
- Заради моловете, които примамват с известните брандове 

 
Кой период е най-подходящ за екскурзия до Дубай? 
 
В Дубай има зимен и летен период 
 
През септември температурите са все още високи, но цените на хотелите са ниски и 
много примамливи. Тогава се води нисък сезон. През септември, обикновено хората 
почиват за седем нощувки на цената на пет нощувки през останалите месеци. През 
октомври температурите вече са много приемливи. Един от най-хубавите месеци за 
екскурзия до Дубай е ноември и декември. Тогава температурите са около 28-30 
градуса, водата в морето е перфектна . През януари и февруари температурите са 



около 20-25 градуса и е много приятно време за посещение на Дубай. През януари се 
провежда шопинг фестивала и шопинг маниаци от цял свят се стичат в Дубай заради 
огромните намаления в магазините. През март температурите вече са около 28-30 
градуса, водата в морето е топла, а през април температурите се повишават с два-три 
градуса. През май започва ниския сезон и тогава отново цените на хотелите започват 
да падат. Май е идеално време за престой в плажни хотели. От юни започват 
големите жеги в Дубай и броят на туристите рязко спада. 
 
Колко дневен престой да изберем? 
 
Всичко е въпрос на личен избор, но ние съветваме хората да изберат пакет със седем 
нощувки. Това е най-оптималният вариант, защото туристите ще имат време да 
посетят всички забележителности, свободно време за плаж, за самостоятелни 
разходки, лично време за шопинг и други интереси. Пет нощувки обикновено избират 
хора, които са ангажирани с бизнес и нямат свободно време, но трябва да знаете че 
при този вариант, ако сте записани за всички турове, ще имате по ограничено лично 
време. Шест нощувки също са оптимален вариант. 
 
Кой район на Дубай е най-подходящ за отсядане? 
 
Дубай се дели на стара част и нова част. Старият Дубай, това е Дубай до осемдесетте 
години и включва района на Дейра и Бур Дубай. Новият Дубай ,това е Дубай след 
осемдесетте години и включва Даун Таун, Джумейра, Дубай Марина, Палмата, 
Баштакия. Ние съветваме да избирате хотели в района на новия Дубай. За хора , които 
посещават Дубай с цел екскурзия , Баштакия е много подходящ район защото се 
намира близо до всички най-известни места в Дубай като Дубай Марина, Емирейт 
Мол, JBR, Мединат Джумейра, Палмата, Дубай МОЛ. Така вие ще спестите време и 
пари за транспортни разходи. За тези които посещават Дубай с цел почивка и 
плажове, препоръчваме района на  JBR и палмата, където се намират основно плажни 
хотели. Много добър вариант също е Дубай Марина, понеже хотелите са близо до 
плажа и са по евтини от тези на палмата и на  JBR. 
 
Къде да се храним в Дубай? 
 
Всеки човек е различен има своя собствена концепция и стратегия за едно пътуване. 
Има най-различни варианти за да осигурите храната си Дубай. Но първо не 
забравяйте, че в няколко екскурзии като сафари и круиз в Дубай Марина  има 
включени вечери. Така вие осигурявате две вечери. Имате възможност за храна в: 
 

- Ресторантите към хотелите. Това е добър вариант, но имайте предвид, че 
избирайки пакет с включени вечери, вие се обвързвате да бъдете в хотела в 



определено време. Така ще си създадете неудобство при посещенията на 
атракции ,които са  вечерни като Глобал Вилидж например или при по 
продължителни екскурзии като Круиз в Оман. Също ще бъдете ограничени в 
свободното си време вечер , когато може да се разхождате на някое красиво 
място в Дубай 

- Ресторанти в районите на хотелите Това е много добър вариант , защото ще 
бъдете независими, ще планирате сами свободното си време. В района на 
Баштакия и Теком , където се намират нашите хотели , се намират много 
ресторантчета на много прилични цени, подобни на тези в България, където 
може да се храните без това да натоварва бюджета ви. 

- Ресторанти в района на Марината. За тези които са любители на лукса и 
приятната обстановка, препоръчваме ресторантите в района на Дубай Марина и 
JBR, където може да се насладите на изискана обстановка и вкусна храна. Също 
така много изискани ресторанти има в Емирейт МОЛЛ, където освен вечеря, 
може да се любувате на ски пистата в Ски Дубай 

- За тези които имат нисък бюджет препоръчваме Carefour Емирейт МОЛ. Тук се 
предлага абсолютно всичко като започнете от салати, готвени ястия, пици, 
барбекю, полуфабрикати, десерти и други. И всичко това е на много ниски цени, 
така че един обяд или вечеря ще ви излезе около 5-7 лева. 

 
Къде да правим шопинг в Дубай ? 
 
Типична нашенска черта е да купуваме подаръци за всички близки и приятели. Много 
подходящи за шопинг места са  
 

- Пазарите за подправки и за злато. Те са не само място за шопинг но и атракция. 
Примамливи със своето многообразие от цветове и аромати, търговци които ви 
канят да посетите магазините им, изобилие от стоки те са място ,което 
задължително трябва да посетите. От тук може да си купите сувенири, 
подправки, бонбони, парфюми, шалове, фурми и много други неща. Особено 
популярни са бонбоните от камилско мляко приличащи на малки камъчета, 
бонбоните с фурми обвити със бял или кафяв шоколад, евкалипта, шафрана и 
различните подправки 

- Централният сук в Шаржа. Шаржа е съседно на Дубай Емирство, където всичко е 
по-евтино. Тук може да си купите сувенири, шалове, парфюми на доста по-ниски 
цени от Дубай 

- Дубай МОЛ, Емирейт МОЛ  са много подходящи за хора които са любители на 
известните брандове. Тук може да откриете всичко от което имате нужда  

- Carefour в Емирейт МОЛ. Тук има всичко от А до Я на много по евтини цени от 
всякъде другаде. От тук може да си купите от бонбони до техника. 



- Глобал Вилидж . Това място е много атрактивно първо заради обстановката, 
второ заради възможността за шопинг. От палатите на различните държави  
може да си купите неща които не може да намерите другаде на много ниски 
цени. Глобал Вилидж е много атрактивно място за шопинг, на натурални 
продукти и био козметика, парфюми, кожени изделия. Тук е раят на женската 
суета. Масла, серуми, маски, кремове- всичко от натурални продукти и масла. 

 
Транспортът в Дубай 
 
Най-разпространен вид транспорт в Дубай е метрото и такситата. В района на Дубай 
има две линии на метрото – червена и зелена. В една част от Дубай метрото е 
надземно, а в друга под земята. Метрото е удобен вариант за придвижване понеже е 
достъпно, евтино и бързо за по големи разстояния. Как се ползва метрото в Дубай. На 
касата трябва да кажете до къде искате да пътувате, дали искате еднопосочен или 
двупосочен билет. Двупосочните билети са по-евтини от еднопосочните, но не много. 
След това чекирате билета и трябва да се насочите към перона. Трябва да се следите 
стрелките, които ви показват посоките. Пазете си билета, защото отново се чекирате 
на излизане от метрото. Имайте предвид че има специални розови вагони само за 
жени, в които е забранено да влизат мъже. 
 
 
 
Що се отнася до такситата трябва да знаете няколко неща 

- Ползвайте коли, които са обозначени с табели за такси. Има коли ,които нямат 
табели , но извършват същите услуги , но техните цени са два три пъти по високи 
от цените на обикновените таксита. Това са колите към хотелите, които се водят 
лимузини. 

- Ако се намирате в МОЛЛ, трябва да намерите стоянката за таксита. Не може да 
застанете навън и да махате защото никой няма да спре. Тези стоянки са 
означени като Taxi station или Pick up station. Има разпоредител ,който се грижи 
за реда и всичко се случва бързо и много спокойно 

 
Каква е валутата в Дубай? 
 
Валутата в Дубай е дирхами. Дирхамът е вързан към долара и обикновено курсът 
долар / дирхам е стабилен. Не така обаче е курсът евро/ дирхам. Съветваме да си 
купите дирхами от България. Няма разлика в курсовете в България и Дубай. Навсякъде 
в Дубай има чейнч бюра където може да обмените дирхами. Обикновено вземат 
комисион от порядъка на 3 дирхама ( 1,50 лев). В някой магазини в Моловете може да 
платите директно в евро или долари. В Дубай се приемат и кредитни карти. Може да 



плащате с кредитни карти навсякъде, дори и в такситата. Не обменяйте на летището 
или в хотелите, защото курсовете там не са ок. 
 
Как трябва да се обличаме по време на престоя ни в Дубай? 
 
Схващането че трябва да бъдем консервативно облечени е вече в историята. Дубай е 
много либерално емирство . Може да се обличате с потници, къси панталони или 
поли. Това не е проблем. Носете си удобни дрехи и обувки, много тениски особено 
през месеците които са с по-голяма влажност. 
 
Какво друго трябва да знаем за Дубай? 
 

- За престоя ви в Дубай са необходими адаптери- английски тип, тройка 
- Водата от чешмите не се пие , но за сметка на това водата в магазините е евтина 
- Не трябва да снимате мъже и жени араби. Има глоби за снимки направени без 

разрешението на тези хора 
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