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Hiperbólicas e luxuosas, 
Dubai e Abu Dhabi estão 

levantando no deserto alguns 
dos maiores parques temáticos 
do mundo, além de um grande 

polo cultural que inclui 
um Museu do Louvre 

TEXTO |  ANNA LAURA WOLFF    ARTE |  JULIANA MATIUSSI

Arquitetura é vocação em Abu Dhabi, com a 
linda Mesquita Sheikh Zayed (ao lado); e em 
Dubai, que abriga a curiosa Cayan Tower
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intensidade da ostenta-
ção dos Emirados Ára-
bes Unidos começa a 
fazer efeito no visitan-
te quando prédios tor-

cidos do térreo até o topo são vistos 
como coisa normal; quando ele se fa-
miliariza com as enormes tamareiras 
perfeitamente enfileiradas e irrigadas 
com água dessalinizada em ruas quais-
quer; quando brinca de adivinhar quão 
rica a pessoa é pela placa do carro – as 
com três números ou menos podem 
custar mais que o próprio veículo.

Nesse oásis de pura riqueza no de-
serto, Dubai é o principal destino da 
região. Dono do aeroporto que é o 
maior hub de voos do Oriente Médio, 
o emirado recebe 14 milhões de tu-

A
ristas anualmente. E, agora, tem tudo 
para atrair mais brasileiros: Brasil e 
Emirados Árabes assinaram um acor-
do que isenta seus turistas de visto de 
entrada – por aqui, falta só a aprova-
ção do Congresso.

Dubai fica ainda mais atraente por  
causa dos vários parques que estão pin-
tando por lá desde o fim do ano pas-
sado. Numa cidade que pode registrar  
45 graus na primavera, conveniente, por  
exemplo, é o Aqua Fun, maior parque 
aquático inflável do mundo. Com um 
percurso de 77 metros de compri-
mento em 33 de largura, suas rampas  
e seus escorregas desenham o nome 
“Dubai” nas águas da praia de Jumeirah.

Há ainda o IMG Worlds of Adven- 
ture. Maior parque de diversão indoor  

do mundo, prende na teia fãs do  
Homem-Aranha e seus amigos da 
Marvel, dinossauros e personagens 
do Cartoon Network. Das 21 atrações, 
bombam o simulador dos Vingadores 
e o brinquedo de cadeiras giratórias 
das Meninas Superpoderosas. 

Além desses dois campeões mun-
diais temáticos, nasceu ainda o Aven-
tura Park, com mais de 80 desafios en-
tre escalada, arvorismo, tirolesa e afins.  
Outro é o estrondoso Dubai Parks and  
Resorts. Com um hotel luxuoso à Po-
linésia, o complexo reúne quatro atra-
ções notáveis, a começar pelo Legoland 
Water Park, com 20 toboáguas estru-
turados com peças de Lego, piscina  
de ondas, baldão. Há também a ver-
são seca, com 40 atrações, entre elas 
a montanha-russa que roda em uma 
área com dragões feitos com as peças  
– há 60 milhões delas no parque.

Outros dois espaços no Dubai Parks  
são para pequenos e grandes cinéfilos: o 
Motiongate, com brinquedos inspirados 
em clássicos como Shrek, Jogos Vorazes  
e Caça-Fantasmas, onde rola até uma Vi-
la dos Smurfs e os estúdios da Dream-
Works e da Sony; e o Bollywood, que re-
verencia filmes indianos como o Mumbai  
Express, que lá ganhou um musical. 

CENTRÃO
Essas novas atrações à la Orlando se 
unem a outra já existente há tempos, 
o Dubai Aquarium. Com 10 milhões 
de litros d’água, o aquário possui um 
túnel de acrílico de 48 metros em sua 
base de onde se veem tubarões, ar-
raias e outras 140 espécies. Fica em 
Downtown, anexo ao The Dubai Mall, 
lotado de turistas. Eles são a maio-
ria entre algumas mulheres cobertas  

ÍMÃ DE CONSUMO, CHEIA DE LUXOS E OSTENTAÇÃO, O PRINCIPAL DESTINO 
DA REGIÃO INAUGURA PARQUES QUE FAZEM JUS À MEGALOMANIA DA CIDADE

DUBAI, FLÓRIDA

Na pág. ao lado, o Aqua Fun, na praia de Jumeirah; acima, em 
Downtown, a paisagem reúne o Dubai Mall e a Dubai Fountain aos 
pés do vertiginoso edifício Burj Khalifa; abaixo, pista da Ski Dubai
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Tubarão e outros cardumes na cabeça de quem passeia pelo 
túnel no Dubai Aquarium. Na pág. oposta, fogos de artifício 
iluminam o skyline de Dubai na noite de Réveillon

por burcas exibindo bolsas caras. 
Esses dois lugares integram uma 
espécie de megaquarteirão, onde 
também foi inaugurada recentemnete 
a Dubai Opera, palco de espetáculos 
de música erudita, balé e teatro. 
Inspirado em um barco a vela típico 
árabe (o dhow), o edifício fica aos pés 
do Burj Khalifa, o arranha-céu mais 
alto do planeta, com 828 metros.

Na cidade-ápice da urbanização, 
quase tudo é assim – hiperbólico, nú-
mero 1 do mundo, com feições me-
galomaníacas. E caro. Aliás, o Burj 
Khalifa tem estatura suficiente para 
mostrar que Dubai e mochileiros não 
se entendem bem: prova são os 500 
dirhans (cerca de 430 reais) cobrados 
por pessoa para ingressar no 148º an-
dar do edifício. Uma alternativa – ain-
da que longe das pechinchas – é o At.
mosphere, restaurante mais alto do 
mundo, no 122º andar do edifício, on-
de, pelos mesmos 500 dirhans, dá para 
provar o menu de três pratos e garan-
tir quase a mesma vista que se tem do 
observatório. Outros dos recordes do 
Burj são a boate (144º andar) e a come-
moração de Ano-Novo de maior esta-
tura do globo. Fechando o quarteirão, 
há ainda a Dubai Fountain, que reser-
va um pôr do sol (escaldante) no Golfo 
Pérsico combinado com o (mais uma 
vez) maior show de fontes coreografa-
do do planeta. Para finalizar a mania 
de grandeza, dez minutinhos de me-
trô até a estação Mall of the Emirates 
levam a um bem-vindo choque térmi-
co na Ski Dubai, a maior pista de esqui 
indoor do mundo. Tem 400 metros, 
um terço do tamanho da futura re-
cordista, a Meydan One, que deve ser 
concluída em 2020, ano em que Dubai 
vai sediar a Expo Mundial. 

MOVA-SE
À parte as atrações, há outras novida-
des e opções de programas para os fo-
rasteiros. Além do tram (bonde) e do 
metrô, que conta com vagões especiais 
para mulheres, crianças e deficientes 
físicos, está rodando o EZ10, veícu-
lo autônomo – sem motorista – que 
trasporta turistas de graça pelo Cen-
tro. Com dez lugares e velocidade má-
xima de 40 km/h, a vanzinha movida 
a bateria está em fase de testes.

O Uber também é opção desde janei-
ro: por 9 dólares é possível ir do Centro 
ao Madinat Jumeirah, complexo com 
hotéis de luxo, um mercadão cheio de  
lenços, narguilés e joias, além de res-
taurantes à beira de um canal por on-
de passeiam gôndolas. Há ainda uma  
Pacha, balada em que vestidos curtos,  
drinques coloridos e DJs famosos ga-
nham a noite – uma balada que agrada 
os 83% da população gringa que não  
segue os costumes religiosos locais. 

Mais ortodoxa é a Old Dubai, re-
gião onde a cidade foi fundada, de-
pois de Downtown. Turística, e onde 
pulsa o comércio popular, com preços 
mais praticáveis, habitada por muitos 
estrangeiros vindos da Índia. As com-
pras seguem na pauta se, dali, você pe-
gar um barquinho de madeira e cru-
zar o canal até o Gold Souk, mercado 
que vende ouro que nem água e ex-
põe cerca de 30 toneladas do metal em 
suas vitrines – 1 grama de 18 quilates 
sai por cerca de 30 dólares. 

E, se Dubai é a Miami/Flórida do 
Oriente, o coloridão City Walk é o 
Wynwood local, com muros grafita-
dos e o projeto Dubai Walls, lança-
do em março, com obras de 15 artis-
tas urbanos, entre elas as esculturas 
em miniatura do britânico Slinkachu. 
Ocidentalização que se consolida com 
as futuras aberturas do primeiro Hard 
Rock Hotel no Oriente Médio e de um 
museu de cera Madame Tussauds.
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ona da sexta maior re-
serva de petróleo do 
mundo e sede do palá-
cio do xeique Khalifa, 
presidente do país, a 

capital dos Emirados Árabes Unidos, 
Abu Dhabi, não possui tantos superla-
tivos quanto seu vizinho. Mas isso não 
quer dizer que não tenha seus trunfos.

Um deles é a chegada da versão lo-
cal do Louvre, erguido com mais me-
tal que o empregado na Torre Eiffel. 
O museu abre neste semestre após oi-
to anos de obras e atrasos. Coberta por 
um abóbada branca com desenhos de 
folhas de palmeiras entrelaçadas geo-
metricamente – característica quin-
tessencial da arquitetura árabe –, a 
construção foi cuidadosamente pensa-

D
da pelo arquiteto francês Jean Nouvel, 
o mesmo do Institut du Monde Arabe 
em Paris. O projeto visa regular a luz 
e a temperatura dentro do museu, que 
fica na Saadiyat Island, a Ilha da Felici-
dade. Exemplares de Da Vinci, Monet 
e Andy Warhol vieram do D’Orsay, do 
Palácio de Versalhes e do Louvre pari-
siense, entre muitas outras obras.

O museu integrará um gigantesco 
polo cultural que nascerá nos próxi-
mos anos na Saadiyat Island: estão pre-
vistos outros 47 novos edifícios, entre 
eles uma filial do Guggenheim, com a 
devida assinatura do arquiteto Frank 
Gehry; o Abu Dhabi Performing Arts 
Center, projeto de Zaha Hadid; o Zayed 
National Museum e um campus da 
New York University.

A CAPITAL DOS EMIRADOS ARÁBES INVESTE NO LOUVRE, MUSEU QUE FARÁ 
PARTE DE UM POLO CULTURAL QUE INCLUIRÁ UMA FILIAL DO GUGGENHEIM

ABU DHABI, EUROPA

A capital também atrai pela adrena-
lina. Na Yas Island, fica o Ferrari World 
e sua montanha-russa Formula Rossa,  
a mais rápida do mundo – o carrinho 
leva apenas cinco segundo para atingir  
240 km/h. A entrada do parque para 
marmanjos é pelo Yas Mall, com 400  
lojas de grife. Ao lado fica a Yas Ma-
rina, circuito onde acontece o GP de 
F-1. Dá para pilotar na pista-ostentação 
mediante o desembolso de 476 dólares 
por 40 minutos. Se preferir aplacar o 
calor, o lugar a ir é o Aqua Fun, mora-
da do Leg Giant Slide, que, com 17 me-
tros de altura, é o escorregador inflá-
vel... mais alto do mundo. 

Crenças à parte, ninguém deixa 
de ir à Sheikh Zayed Grand Mosque.  
Toda de mármore branco da Macedô-
nia, com detalhes em ouro de 24 qui-
lates e cristais de Murano, a mesqui-
ta construída pelo fundador do país, 
o xeique Zayed, brilha quando bate o 
sol. Mulheres precisam cobrir a cabeça 
para entrar no templo, que conta com  
o maior tapete persa do planeta, con-
feccionado num período de um ano 
por 1 200 mulheres iranianas. 

Entende-se mais da história de Abu 
Dhabi no Qasr al Hosn, a mais antiga 
construção de pedra do emirado – an-
tes de o petróleo transformar a cidade 
no que ela é hoje. Em fevereiro, ele se 
transforma com o Qasr al-Hosn Festi-
val, com apresentações de música tí-
pica, oficinas e exposições, um feste-
jo aberto pelo próprio xeique Khalifa. 
Uma figura que só perde em excentri-
cidade para o chef turco Nusret Gökçe, 
da rede de churrascarias Nusr-Et, que 
acaba de chegar a Abu Dhabi. Aque-
le que você já deve ter visto na inter-
net salgando as carnes com graça, pe-
los cotovelos, sensualizando.

Na pág. oposta, as Etihad Towers; acima, a Yas Island, destino dos 
aficionados pela F-1, com o parque Ferrari World e o autódromo  
da Yas Marina; abaixo, pôr do sol sobre a Mesquita Sheikh Zayed
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ÁFRICA

EUROPA

ÁSIA

ARÁBIA SAUDITA

OMÃ

Abu Dhabi Aeroporto
Internacional
de Abu Dhabi

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Aeroporto Internacional de Dubai

Sir Bani Yas

Dubai

©2

Em Dubai, no alto, o restaurante Al Mahara e seu 
aquário e, acima, suíte luxo do hotel Burj Al Arab

COSTUMES Nas praias de Dubai, 
vale de fio dental a burkinis, mas  
não levar cães e consumir álcool 
fora das faixas privês de hotéis

GASTAR, GASTAR Meca das 
compras, Dubai é meca também 
dos eletrônicos – os preços variam 
até 20% que nos Estados Unidos

ESCOLHAS
DO EDITOR

SAFÁRI DAS ARÁBIAS
A SIR BANI YAS É UM OÁSIS DE MENTIRINHA, COM GIRAFAS, GUEPARDOS, HIENAS.... 

I magine um lugar povoado de ga-
zelas, girafas, guepardos, hienas 
e avestruzes, só que, em vez da 

África, fica numa ilha banhada pelas 
águas calminhas do Golfo Pérsico, 
a 170 quilômetros do litoral de Abu 
Dhabi. Assim é a Sir Bani Yas Island, 
crista de um domo de sal erguido 
ali há milhões de anos por forças 
geológicas. A diversidade ecológica 
surpreendente se deve ao xeique 
Zayed, primeiro presidente dos  
Emirados Árabes Unidos, que, em 
1971, escolheu o lugar como retiro 
e, em 1977, transformou a ilha em 
um santuário para animais e plantas.

Com o tempo, os bichos exóticos 
foram chegando – hoje vivem 10 mil 
animais selvagens nesse oásis artifi-
cial gigante. E tem vários milhões de 

árvores e plantas nativas do conti-
nente africano, 100% irrigadas.

Viajar para a ilha era popular já 
no início – os tours de fins de sema-
na eram tão disputados que as re-
servas tinham de ser feitas com até 
um ano de antecedência. O poten-
cial do lugar não passou desperce-
bido pelo xeique Zayed e pela rede 
de hotéis asiática Anantara, que 
visualizaram ali um terreno propício 
para promover safáris turístico à 
la Kruger Park sul-africano, com 
guias experts a bordo de trações 
4x4 e tudo o mais. Fora as diversas 
atividades em terra – arco e flecha, 
falcoaria, passeios a cavalo –, há 
os esportes aquáticos – pesca de 
barracudas, mergulho para caçar 
pérolas e caiaque no manguezal.

É um esquema luxão apoiado por 
três hotéis da Anantara: o Desert 
Islands Resort (anantara.com; diárias 
desde US$ 304), com pegada de re-
sortão, bem família; o Al Yamm Villa 
Resort (desde US$ 371), também 
pé na areia e com chalés românticos 
ideais para ir a dois; e o Al Sahel Villa 
Resort (desde US$ 437), no melhor 
estilo glamping de safári, com pisci-
ninhas exclusivas de onde se veem 
gazelas saltitando na mata.

Se preferir, encare um bate e volta  
a partir de Abu Dhabi para um safári  
de duas horas (US$ 68). Mas saiba  
que são três horas dirigindo desde a  
capital, mais 30 minutos em uma balsa.  
Ainda assim, se estiver de passagem,  
um safári por aquelas bandas sai  
mais em conta do que ir à África. 

Palmeiras, piscina  
e marzão no Desert 
Islands Resorts

©1

©3

©1

2QUANDO IR A alta tempo-
rada corresponde aos meses 
de novembro a abril, quando  
a temperatura é mais amena.

2DINHEIRO 
O dirham (R$ 1 = AED$ 1,12).

2LÍNGUA O árabe, mas o in-
glês é bem difundido. 

2COMUNICAÇÃO A Etisalat 
(etisalat.ae) tem internet a de-
manda em chip pré-pago por 
AED$ 0,02 por minuto. A Du 
(du.ae) tem um plano para tu-
rista com validade de 90 dias e 
saldo inicial de 200 MB, 20 mi-
nutos e 20 SMS, por AED$ 55.

2FUSO + 7h.

2DOCUMENTOS O visto de-
ve ser solicitado a um patroci-
nador, que podem ser agên-
cias, companhias aéreas e 
hotéis locais. Depois disso, o 
Ministério de Imigração dos 
EAU dá a autorização final. 

2COMO CHEGAR A Emira-
tes (emirates.com) é a única 
a operar voos diretos a partir 
do Brasil, desde US$ 1 538. Já a 
Qatar (qatarairways.com) faz 
escala em Doha em voos tan-
to para Dubai quanto para Abu 
Dhabi, desde US$ 1 699.

2QUEM LEVA A Selections 
(bit.ly/slcns) tem seis noites di-
vididas entre Dubai, no Park 
Hyatt (bit.ly/p_ht), e Abu Dhabi, 
no Jumeirah at Etihad Towers 
(bit.ly/ju_e), desde US$ 2 938. 
Na Flot (flot.com.br), são duas 
noites em Abu Dhabi, no Beach 
Rotana (bit.ly/b_ro), duas na 
Sir Bani Yas Island, no Desert 
Islands Resort , e três em Du-
bai, no Movenpick (bit.ly/mv 
_p), desde US$ 2 203, com city 
tours. A Interpoint (bit.ly/p_
nt) tem pacote de quatro noi-
tes em Abu Dhabi, no Jumeirah 
at Etihad Towers, e três no De-
serto de Liwa, no luxuoso Qsar 
al Sarab (bit.ly/qs_ar), desde 
US$ 3 950 (sem aéreo).

PREPARA

EMIRADOS ÁRABES 
UNIDOS > 971

DUBAI > 4

FICAR E COMER
Em Downtown, o Ramada Down- 
town Dubai (bit.ly/d_dubai; diá-
rias desde US$ 151) tem vista 
pro Burj Khalifa. O JA Ocean 
View Hotel (bit.ly/j_res; desde 
US$ 195), na região da marina, 
fornece serviço de praia e trans-
fers gratuitos para os principais 
shoppings da cidade. Para co-
mer, a churrascaria turca Nusr-
Et (nusr-et.com.tr) é o point do 
momento, com suas peças de 
carnes dry aged expostas em 
balcões refrigerados. Se quiser 
investir numa refeição Michelin, 
o Al Mahara ( jumeirah.com) é 
especilizado em frutos do mar e 
serve menu degustação de seis 
etapas, desde US$ 258.
 
PASSEAR
Sem gastar, dá pra flanar pelo 
bairro histórico Al Fahidi e apre-
ciar as esculturas do Make Art 
Cafe (Al Fahidi Street, s/nº) e dar 
uma espiada no delicioso espaço 
de obras de arte da Majlis Gallery 
(themajlisgallery.com). Atraves-
sando o (novinho) canal artificial 
da cidade, chega-se a Bur Dubai 
e seus vários mercadões. O Du-
bai Walls (dubaiwalls.com) tem  
paredões grafitados interes- 
santes. Os novos parques IMG 
Worlds of Adventure (imgworl 
ds.com; US$ 66), Aqua Fun 
(US$ 125 o passe vip) e Dubai 
Parks and Resorts (dubaipark 
sandresorts.com; US$ 91) são 
escolhas certas pra conhecer 
com crianças.

ABU DHABI > 2

FICAR E COMER
O luxuoso Jumeirah At Etihad 
Towers ( jumeirah.com) tem 
quartos dignos de cinco-estrelas 

desde US$ 186 a noite. Um pou-
co mais em conta é o Yas Vice-
roy Abu Dhabi (bit.ly/vhsandre; 
diárias desde US$ 143), dentro 
do autódromo da Yas Marina. Já 
o Hilton Capital Grand Abu Dha- 
bi (hilton.com; desde US$ 97) é  
mais afastado, num prédio ver-
de ondulado e espelhado que 
contrasta com sua megapis-
cina. Para comer, as melhores 
opções estão ou em praças de 
alimentação de shoppings ou 
em hotéis. O bufê de almoço  
do Rosewater ( jumeirah.com)  
tem um dos melhores custos/ 
benefícios locais: são US$ 40 por  
pessoa para comer especialida-
des árabes e indianas à vontade.

PASSEAR
Na Yas Island (yasisland.ae) fi-
ca o Ferrari World (ferrariworl 
dabudhabi.com; US$ 74) e sua 
montanha-russa Formula Rossa,  
o Yas Mall (yasmall.ae), o Yas 
Marina Circuit (yasmarinacir 
cuit.co). Mas impressionante 
mesmo é a mesquita toda de 
mármore branco Sheikh Zayed 
Grand Mosque (szgmc.ae).

SIR BANI YAS > 2

PASSEAR E COMER
O safári a bordo de um veículo  
4x4 com guia sai por US$ 68. 
Também dá pra velejar no pôr 
do sol (desde US$ 76), prati-
car caiaque no manguezal (des-

de US$ 46), mountain bike (des-
de US$ 44) mergulhar caçando 
pérolas (desde US$ 150) e ca-
valgar (desde US$ 81). Há cinco 
restaurantes na ilha, entre eles  

o italiano Olio, cujo carro-chefe  
é o filé de bacalhau assado, e o 
de frutos do mar Amwaj, que 
serve camarões e vieiras à base 
de ervas asiáticas.
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