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planificatesãfie
inaugurateîn2023
l Forbes: În Dubai au fost înregistrate peste ºapte milioane de sosiri ale
turiºtilor în prima jumãtate a anului 2022

D
e când s-a redes-
chis pentru tu-
rism, dupã pan-
demie, cãlãtoriile
cãtre Dubai - ca-
pitala emiratului

Dubai ºi cel mai populat oraº al
Emiratelor Arabe Unite - au cres-

cut semnificativ, noteazã Forbes,
menþionând cã, în prima jumã-
tate a anului 2022, în Dubai au
fost înregistrate peste ºapte mi-
lioane de sosiri ale turiºtilor.

Cunoscut pentru arhitectura sa
inovatoare, inclusiv pentru cea
mai înaltã clãdire din lume, în

Dubai sunt mereu în desfãºurare
noi proiecte de construcþie. Dacã
în februarie 2022 a fost deschis
Muzeul Viitorului, pentru anul
2023 sunt anticipate mai multe
inaugurãri de hoteluri, inclusiv
Ciel, care va fi cel mai înalt din
lume.

Kempinski - primul
complex plutitor din
lume

În 2023, Dubaiul va avea un pa-
lat plutitor înconjurat de 12 vile
de lux plutitoare care reprezintã
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o premierã pentru acest oraº.
Ancorat lângã plaja Jumeirah,

palatul plutitor Kempinski va fi
un hotel de lux de cinci stele, cu
o clãdire principalã acoperitã cu
o piramidã de sticlã ºi va avea
156 de camere ºi apartamente.
Legate de acesta prin pontoane
vor fi cele 12 vile cu douã etaje,
fiecare cu o piscinã infinitã ºi o
terasã pe acoperiº. Iahturile vor
putea traversa clãdirea principa-
lã ºi vor putea acosta într-unul
din cele 16 locuri de pe puntea
de parcare a iahturilor.

De asemenea, oaspeþii vor pu-
tea ajunge în acest loc cu barca
cu motor sau pot ateriza pe
platforma plutitoare pentru eli-
coptere a hotelului. Kempinski
este cel mai vechi grup hotelier
de lux din Europa, iar primul sãu
hotel a fost ridicat în 1897, la
Berlin.

Resortul One&Only
One Za’abeel

Noul One&Only One Za’abeel
va fi amplasat în clãdirea One
Za’abeel proiectatã de Nikken
Sekkei. Aceastã clãdire unicã va
avea douã turnuri de sticlã co-
nectate prin ”cea mai lungã clã-

dire în consolã din lume”, numi-
tã The Link, care pare sã plutea-
scã între cele douã turnuri. Pere-
þii de sticlã ai The Link vor oferi
vederi panoramice la 100 de
metri deasupra solului ºi vor in-
clude piscinã, servicii de wel-
lness, precum ºi restaurante, di-
vertisment ºi locuri pentru cum-
pãrãturi. La etajul 25 al clãdirii,
chiar deasupra The Link va fi
c en tr u l s p a º i de f i tn es s
One&Only’s One Za’abeel, care
are o piscinã infinitã cu pereþi de

sticlã. Noul resort se alãturã ce-
lorlalte douã proprietãþi din Du-
bai ale One&Only. Acesta va
avea 229 de camere ºi aparta-
mente de hotel, precum ºi 94 de
unitãþi rezidenþiale. La fel ca toa-
te unitãþile One&Only, va oferi
experienþe exclusive de lux.

Jumeirah Marsa
Al Arab

O altã nouã aºa-zisã minune
arhitecturalã din Dubai va fi Ju-
meirah Marsa Al Arab, care va
arãta ca un super iaht futurist.
Construcþia se alãturã Burj Al
Arab Jumeirah în formã de navã
ºi Jumeirah Beach Hotel în for-
mã de val. Acest nou hotel va
avea 386 de camere ºi aparta-
mente.

Turnul Mandarin
Oriental Wasl

Mandarin Oriental va deschide
al doilea sãu hotel de lux din
Dubai în 2023, cu Mandarin
Oriental Wasl Tower. Turnul de
63 de etaje va avea 257 de ca-
m er e º i ap ar tam en te p lus
reºedinþe private ºi vedere la
Burj Khalifa ºi centrul oraºului
Dubai. Mandarin Oriental este
cunoscut pentru spa-urile sale ºi
bucãtariile cu stele Michelin.

Alte deschideri de hoteluri
aºteptate pentru 2023 în Dubai
includ, potrivit sursei citate, Five

LUXE pe malul mãrii, care va
avea 227 de apartamente ºi 102
de reºedinþe private, respectiv
mai multe restaurante; The
Lana, Dorchester Collection de
pe malul Canalului Dubai, care
este proiectat cu o piscinã masi-
v ã p e ac o p er i º ; p r ec um º i
SO/Uptown Dubai de cinci stele.

Ciel va fi cel mai înalt
hotel din lume

Dubaiul deþine în prezent cel
mai înalt hotel din lume - Gevo-
ra -, dar în curând va gãzdui
noul candidat la acest titlu, Ciel.

Ciel este construit lângã Palm
Jumeirah; clãdirea va avea 82 de
etaje ºi este aºteptatã sã fie fina-
lizatã la sfârºitul anului 2023, re-
spectiv sã se deschidã în 2024.
Odatã finalizat, Ciel va avea o
înãlþime de aproximativ 365 de
metri. Unitatea va dispune de o
piscinã pe acoperiº, un Sunset
Lounge la etajul 74 ºi un obser-
vator ºi lounge la etajul 82, ofe-
rind vederi de 360 de grade asu-
pra Dubaiului.
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