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DUBAI

andra destinationer i världen. Dubai har något 
för alla och ännu lite mer, förklarar Thérèse 
Gleisner Kristoffersen, en av de två ägarna och 
grundarna av The World of Envy.

Resmålet lämpar sig för kärlekspar likväl som 
för familjer med barn. Dubai har något att 
erbjuda stora som små resenärer. Vad sägs om 
kamelritt i öknen, falkjakt, surfing på sand-
dynerna, ett besök i ett beduinläger eller på en 
häftig vattenpark? När äventyrslusten har lagt 
sig är det dags för afternoon tea på The At-
mosphere 825 meter upp i luften och shopping 
i Dubai Mall eller Mall of Emirates där det även 
finns en skidbacke för den som får ett plötsligt 
sug efter lite skidåkning mitt i all ökenhetta.  

Bor gör man bäst på det framgångsrika hotellet 
One and Only Royal Mirage med arabiska inslag 
i interiören som är ett av de äldsta lyxhotellen 
i Dubai eller på One and The Only Palm som 
ligger som en vilsam oas på Palmön. 

I Dubai finns allt man kan önska sig på en 
semester; fantastisk sightseeing, spännan-
de aktiviteter, shopping, utsökt mat och 
pulserande nattliv. På The World of Envy 

vet man vad resenärerna som vill ha det lilla 
extra är ute efter och guidar sina kunder till det 
bästa Dubai har att erbjuda. 

– Dubai är det perfekta resmålet för den som 
snabbt vill komma till solen. Det är det ultimata 
alternativet för en weekend, en lite längre vis-
telse alternativt som ett härligt stopp på väg till 

Endast sex timmar bort väntar turistparadiset Dubai med ett rikt  
utbud av unika aktiviteter, gränslös shopping och förstklassiga hotell 

i en dimension för sig. 

Hotellet One and Only Royal Mirage grunda-
des för 17 år sedan och ligger på den vackra 
Jumeirah-stranden. Royal Mirage betyder 
kunglig hägring och det sandfärgade moderna 
hotellet med sina snidade trämöbler, marock-
anska lyktor, palmträdgård med fontän och 
ett orientaliskt hammam är som hämtat ur en 
dröm. Rummen är orientaliskt inredda med 
härliga badrum i marmor och tillhörande  
terrass alternativt balkong. Servicen är Dubais 
bästa och ingen önskan lämnas ouppnådd.  

Boutiquehotellet One and Only the Palm är 
i en klass för sig och utan tvekan det bästa 
hotellet i Dubai med vackra drömlika omgiv-
ningar. Standarden är exceptionell och servicen 
utomordentlig. Även här är designen magnifik 
och atmosfären magisk. Till The Palm kommer 
gärna romantiska kärlekspar även om också 
barnfamiljerna finner vägen dit. På båda  
hotellen finns välrenommerade restauranger, 
oemotståndliga pooler och poolområden. 

– Vi rekommenderar varmt One and Onlys  
hotell eftersom vi vet att vistelsen kommer att 
bli en upplevelse utöver det vanliga. Här finns 
inga färdiga koncept utan man frågar gästerna 
vad de vill ha och vad som önskas. I Dubai är 
allt möjligt, säger Thérèse Gleisner Kristoffersen.

av OFELIA VASQUEZ GRAAH-HAGELBÄCK

Kunglig hägring i
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