Programförslag Dubai, Förenade Arabemiraten
Dag 1

Ankomst till Dubai

__

Vår agent på plats möter utanför flygplatsterminalen. Transfer till hotellet. Middag om det passar
med ankomstiden.
Dag 2

Dubai

__

Vi startar dagen genom att uppleva de otroliga kontrasterna i staden/landet. Under en
stadsrundtur ser vi både vissa av de moderna delarna med sina imponerande skyskrapor samt det
ursprungliga Dubai med museet, de gamla hamnkvarteren, guld och kryddbasaren. Det blir också
en båttur med en traditionell abra över hamnområdet.
Efter lunch med lokala specialiteter beger oss sedan till utkanten, stadens trädgårdsområde, där
grönsaker och frukt av alla slag odlas, idag framförallt i olika hyperponiska system
Middag på hotellet på kvällen
Dag 3

Dubai – Al Ain

(2h + besöken)

Vi lämnar Dubais imposanta silhuett bakom oss och beger oss mot Al Ain. På vägen gör vi två
intressanta besök. På första stoppet hos Camelicious Dairy Camel Farm får vi lära oss allt om
kamelen som mjölkdjur och följa hela processen; från fältet, via mjölkstationen till fabriken.
Självklart blir det provsmakning – vilken blir din favorit tror du; naturell, surmjölk eller kanske
någon av de smaksatta som choklad, dadlar eller saffran?
Kamelmjölken har en lägre fettprocent än komjölk och har högre andel vitaminer och mineraler, innehåller 4
gånger så mycket C-vitamin och 10 gånger så mycket järn t ex. Sammansättningen av mjölken gör att många
laktosintoleranta lättare kan lättare tolerera denna än komjölk. Den har också hög andel lactoferin som är
antiinflammatorisk och antibakteriell samt hög andel lanolin vilket gör den lämplig som grund I hudkrämer
Mycket intressant är också studier som nu görs kring kamelmjölkens inverkan på diabetes 2. Mjölken innehåller
naturligt insulin och det verkar som att många kan reglera sin insulin genom att regelbundet dricka kamelmjölk.
Resan fortsätter sedan till Al Ain Dairy Farm, en av landets största producenter av mjölk och
juiceprodukter med gårdar och framställning på flera platser i landet. Al Ain är huvudsakligen
statsägt. Företaget grundades 1981 med mjölkkor ursprungligen importerade från Australien.
Gårdarma har nu 3000 mjölkkor.
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I Emiraten finns totalt ca 25 stora mjölkgårdar med sammanlagt ca 15 000 kor och mjölkindustrin är
fortfarande i ett begynnelse stadie så ännu importeras den största delen av landets behov.
Vi kommer fram till Al Ain vid lunchtid och checkar in på hotellet efter att vi har ätit.
Efter en liten vila beger vi oss upp på Hafeetberget, det högsta i området, för att beundra utsikten
och inta vår middag på bergets topp.
Dag 4

Al Ain

__

Al Ain är Emiratens hjärta. Här finns ursprunget till dess kultur och traditioner och alla i den kungliga
familjen har vuxit upp här. Mitt inne i staden ligger fortfarande den uråldriga oasen kvar, bevarad med sina
falajer, de gamla bevattningskanalerna som leder ner vatten från bergen när det regnar. Staden Al Ain har vuxit
upp kring det gröna området.
Under tusentals år har befolkningen i Emiraten försörjts sig på fiske och pärlfiske under sommaren för att under
vintern odla dadlar och ta hand om sina kameler.
Vi fortsätter vårt arabiska äventyr med ett besök på kamelmarknaden. Här skall vi försöka se vad
det är som gör en kamel mer attraktiv än en annan. Här handlas också getter, får och ibland
boskap. Sedan blir det en rundvandring i den välbevarade oasen där vi får lära oss mer om
bevattningssystemet och om dadlar. Efter lunch får vi en guidad tur på det lilla museet för att lära
mer om den arabiska kulturen. Middag på hotellet.
Dag 5

Al Ain –Abu Dhabi 2 h

__

Dagen startar tidigt med att besöka kamelracingbanan alt. ser kamelträning innan vi fortsätter
mot Abu Dhabi. Vid ankomst beger vi oss till Zayeds jordbrukscenter där det relativt nyöppnade
aquaponiska systemet finns.
Centret är en del av Zayeds Organisation för humanitär assistens och här arbetar huvudsakligen människor med
speciella behov. Aquaponiska systemet producerar 25 ton tilapiafisk och 400 000 salladshuvuden per år.
Här används ett specifikt odlingssystem vilket bygger på aquakulturteknik med fiskgödning och hydroponiska
grönsaktscisterner/behållare. Centret har två st 2400 kvm växthus, ett för grönsaker och ett för fisk. Mellan de
bägge husen går vattnet genom ett antal tankar som förvandlar det ammoniakrika fiskvattnet till gödning för
grönsakerna. Enbart organiska kemikalier används i systemet för att ge grönsakerna lite mer smak. Systemet är
helautomatiserat och behöver därför bara övervakning.
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På vår väg fram till hotellet gör vi en liten stadsrundtur förbi de kungliga palatsen, det gyllene
hotellet Emirates Palace där det är guld i allt inklusive maten. Vi tar också in stadens
imponerande strandlinje från den konstgjorda Luluön.
Lokal lunch. Middag på hotellet.
Dag 6

Abu Dhabi

__

Morgonen startar med ett besök till den stora frukt och grönsaksmarknaden i hamnen i Abu
Dhabi. Vi fortsätter sedan till Emirates Hydroponics Farms där vi skall få veta mer om att odla
utan jord, i mineralhaltigt vatten.
Därefter går resan till Falksjukhuset. Årligen behandlas här 6000 falkar från hela Arabiska
Halvön.
Falkenering i Mellanöstern går tillbaka många tusen år och utvecklades för många olika praktiska anledningar.
Historiskt och traditionellt har det varit ett sätt att jaga och numera så används de också för att skydda
Emiratens fascinerande arkitektur. Duvor orsakar stora skador genom sin spillning och det är oerhört svårt att
bli av med dem men genom falken har man hittat en lösning. De tränas att jaga bort duvorna.
Tillbaka på hotellet för en stunds vila innan middagen.
Dag 7

Abu Dhabi – Dubai

Idag återvänder vi till Dubai.
(Om det är inte är möjligt att gå på kamelrace i Al Ain så prövar vi att göra det här eller i Dubai.)
På vägen stannar vi till i Zeyadmosken, den tredje största i världen.
Denna morgon kan vi också besöka en hästuppfödare för Arabhästar där vi får en eskorterad
tur runt i stallet och veta mer om den fascinerande världen kring arabhästar.
Vår lunch intar vi mittemot Burj Al Arab, världens högsta byggnad, 828 m.
Efter lunchen åker vi upp till 124 våningen (av 160). I 10 m/s far vi upp till panoramavåningen
och den mäktiga utsikten.
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__

Vi checkar in på hotellet och efter en stunds vila beger vi oss ut på en Dhow för en
middagskryssning. De traditionella båtarna användes ända fram till 70-talet för transport mellan
länderna vid Persiska Gulfen och fiske. Kryssningen tar oss genom den upplysta Dubai Creek,
det tidigare hamnområdet omgivet av moderna och traditionella byggnader.
Dag 8

Dubai

__

Transfer till flygplatsen efter frukost.
Programmet kan utökas och programpunkter bytas ut mot besök till jordbruk/ producenter av det som gruppen
är mest intresserad av.
Vi kan också vara behjälpliga i att arrangera föreläsare / möten med specialister i jordbruk i torra områden,
kamelmjölksexperter m m .
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