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ASKO LEPPILAMPI
TAUSTAA
Se oli yksi tavallinen päivä kesäkuun lopussa, kun tutkailin RCI:n sivuilta
matkavaihtoehtoja syys-lokakuun vaihteeseen. Olemme tällä vuosituhannella
ottaneet tavaksi lähteä syksyn koleutta pakoon jonnekin lämpimään. Dubai
on pyörinyt tavoitelistallamme jo pitkään, sillä edellinen, ikimuistoinen NetMatkat konkurssiin –reissu oli jo vuonna 1993. Päivitys tuli mahdolliseksi, sillä
RCI:n sivuille oli yllättäen tullut uusi kohde, jota en ollut aiemmin bongannut
eli Ivory Grand – hotelli. Se on valmistunut vuonna 2010 ja tähtiäkin oli viisi.
Kun sieltä löytyi vielä 2mh (109 neliötä) huoneisto, johon tarvittiin vain 30000
pistettä ja 147 €, oli päätöksen tekeminen helppoa. Tein varauksen ja aloin
etsiä lentoja. Löysin Supersaverin kautta Turkish Airlinesin lennot Istanbulin
kautta hintaan 375 €/matkalainen. Vaikutti, että meille on tulossa edullinen
matka, kun pakollisten kokonaiskulujen määrä kahdelle henkilölle jäisi alle
1000 €. Ei Askompaa! Kun paikan päällä odotti vielä yllätys, että aamiaiset
kuuluvat hintaan, oli Asko Tours onnistunut jälleen kerran löytämään
unelmakohteen.
Koska huoneisto oli tilava, pyysimme aikuiset lapsemme mukaan eikä heitä
tarvinnut kauaa houkutella :-) Anne, Maiju ja Antti hankkivat liput samalle
lennolle aiemmalla paluulennolla, joten ydinperheloman odotus alkoi.
MATKAAN...
Siirryimme lentokentälle ensimmäistä kertaa junalla, sillä kehärata oli
aukaistu kesällä. Matkan hinta eläkeläiseltä huikeat 6,70 €, vaihto Tikkurilassa
ja vielä vähän aikaa lentokentällä joutuu loppumatkan körryyttelemään
bussilla, jonne pääsee maan syvyyksistä hissillä tai rullaportailla: matkaa oli

ylös ja vielä muutaman sadan metrin kävely. No, liekkö uusi asema valmis,
kun lähdemme marraskuun lopussa Tansaniaan? Noin tunti 15 min
siirtymisen jälkeen olimme kentällä, tsekkasimme itsemme sisään ja
menimme, jälleen kerran, Olohuoneeseen, jonne Priority Pass kelpaa. Tästä
upeasta loungesta alkaa jo tulla vakiopaikka, sillä niin monet kerrat olemme
parin viime vuoden aikana sen valmistuttua aloittaneet lomareissumme siellä
kuohuviinillä ja maistuvilla purtavilla.

Anne, Maiju ja Antti tulivat reilun puolen tunnin kuluttua mukaan
skoolailemaan. Maiju ja Antti olivat olleet Nordic Business –foorumissa
sivistymässä ja Anne tuli myös suoraan töistä samalla junalla. Oli mahtavaa
saada omat lapset mukaan lomareissulle. Edellisestä tällä kokoonpanolla
tehdystä matkasta ehtikin kulua 15 vuotta. Tytöt kulkivat vatsat pyöreinä
odottaessaan silloin esikoisiaan, matkan suuntautuessa Alicanteen.
Skoolailujen ja pikkupurtavien jälkeen siirryimme vieressä olevalle portille,
josta Turkish Airlines kuljetti meidät Istanbuliin klo 18.30. Turkissa
hyödynsimme välilaskun menemällä loungeen odottelemaan. Shoppailuakin
piti harrastaa sen verran, että Anne osti muutaman kuoharipullon viemisiksi.
Itse olimme pakanneet juomat jo kotona laukkuihimme syystä, että Dubaissa
ei alkoholituotteita saa kaupoista. Ravintoloistakin vain osa myy alkoholia.
Reilun parin tunnin odottelun jälkeen olimme valmiit yölennolle Dubaihin. Tuo
noin 5 tuntia kestänyt lento meni onneksi osin nukkuen. Aamulla klo 6
jälkeen olimme perillä, haimme laukut ja siirtäydyimme metroon. Muutama
vuosi aiemmin aukaistu metro on välttämätön kulkuväline tuossa hurjaa
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vauhtia kasvavassa kaupungissa. Lunastimme lippupisteestä noin 5 € tiketit
ja hyppäsimme muutaman minuutin välein automaattiohjauksella kulkevaan
uudenuutukaiseen, hienoon junaan. Tytöt halusivat katsella skytrainista
maisemia ja valitsivat ensimmäisen vaunun ja sen ensimmäisen osaston:
olihan se hienoa katsella sieltä maisemia todella upeassa vaunussa, ilman
muita matkaajia :-) Katselu tosin katkesi kuin kanan lento siinä vaiheessa,
kun Anne huomasi kyltin, että tuo osasto oli varattu ”kultakorttilaisille”.
Sakkomaksuja tulisi muutama satanen, jos jäisimme kiinni. Keräsimme
kapsäkkimme ennätysnopeasti ja siirryimme karvalakkipuolelle, joka sekin
tosin hohti uutuuttaan. No, väkeä oli nyt junan täydeltä, joten luksusmatkailu
loppui muutamaan kilometriin.
Saavuimme Emirates Mallin metroasemalle reilun puolen tunnin
matkustamisen jälkeen. Olin tarkistanut kartalta, että hotellimme olisi
ostoskeskuksen takana, joten rullautimme laukut viimeisen päälle kiiltävän
valtavan kokoisen ostoskeskuksen läpi ilmastoituja käytäviä pitkin. Matkaa
kertyi vajaa kilometri. Toisella puolella aloimme kysellä Ivory Grand hotellin
sijaintia, mutta kukaan ei tiennyt. Lopulta joku ilmoitti sen olevan vähän
matkan päässä ostoskeskuksesta ja kylttien näkyvän, kun menemme ulos.
Astuimme ulos ilmastoidusta rakennuksesta ja edessämme avautui 100 m
pitkä ”sauna”, jossa autot tulivat ja menivät parkkihalliin. Kuumuus iski
käsittämättömällä voimalla ja hiki alkoi valloituksensa välittömästi. Kun
pääsimme hallista ulos auringonpaisteeseen, tilanne paheni entisestään, jos
mahdollista. Ivoryn kylttiä ei näkynyt, joten ei auttanut kun lähteä vetämään
laukkuja yli tyhjän tontin. No, päätimme kiertää sen tien vartta, sillä
katukäytäviä ei Dubaissa juuri ole. Hikoilimme itsemme pari sataa metriä
ensimmäisen hotellin viereen ja selvitimme, että Ivory on korttelin toisella
puolella. Vedot jatkuivat ja siellähän se. Myöhemmin paljastui, että jos
olisimme tulleet vähän enemmän vasemmalta ulos, olisivat hotellin kyltit
näkyneet. Nyt Hilton esti tärkeän näkymän.
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Vaikka olimme hotellissa puoli yhdeksän aikoihin, saimme huoneiston
käyttöömme. Samalla varmistui, että aamiaiset todellakin kuuluvat 147 €
viikkohintaan. No, jouduimme maksamaan 40 € veroja ja ensimmäiset
aamiaiset a’ 10 €, mutta kärsimme nämä pienet lisät suomalaisella sisulla.
Huoneisto oli perussiisti apartment, jonne oli todella hienoa levittää kamat ja
käydä taloksi. Ainoa pieni järjestely tuli syystä, että huoneisto oli mitoitettu
4:lle aikuiselle ja kahdelle lapselle. Selvisimme kuitenkin ilman lisämaksua,
kun päätimme majoittaa Antin johonkin nukkumaan. Käytännössä se tarkoitti
sitä, että yksi vuode kasattiin lattialle... Aamiainen hotellimme ravintolassa
maistui kaiken seikkailujen jälkeen.
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PÄHKÄHULLUA HOMMAA
Kävimme hetimiten testaamassa katolla sijaitsevan uima-altaan, mutta siellä
ei olisi viihtynyt naapurin Erkkikään. Ei tuule nyt, on tyyni nyt, kun tuuli nyt
on tyytynyt ( englanniksi calm) ja se kyllä tuntui. Siellä oli niin kuuma, ettei
edes varjopaikka auttanut hirveästi. Nuorempi väki viihtyi siellä yllättävänkin
hyvin, mutta eläkeläiselle siellä oli liian kuuma.
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Ei aikaakaan, kun menojalka alkoi vipattaa ja päätimme lähteä tutustumaan
maailman ainoaan 7 tähden hotelliin Burj Al Arabiin. Tuo 321 m korkea hotelli
on samalla maailman korkein hotelli. Päätimme tutustua ympäristöön
kävellen ja niinpä lähdimme väsynyttä työläistä (Antti) lukuun ottamatta
matkaan.

Kilometrin matka metroaseman ohi läpi kauppakeskuksen sujui kuin leikki,
mutta sitten vaikeudet iskivät. Tultuamme avoimen taivaan alle
huomasimme, että ulkona on todella kuuma, edelleenkin :-) Olimme
päättäneet kävellä ”lähellä” olevaan hotelliin eikä sisu eikä järki ohjanneet
meitä ottamaan taksia. Hiki virtasi ja paita kastui, mutta leppilampiset
painoivat 40 asteen helteessä tajuamatta, että matka oli todellisuudessa 3
km. Kun saavuimme puolen kilometrin päähän hotellista, tien varressa oli
kuin taivaan lahjana ilmastoitu bussipysäkki. Eiku sisään ja paita meikäläisellä
vääntöön. Se oli täysin märkä...
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Hieman kuivateltuamme ja virkistäytyämme jatkoimme matkaa
huomataksemme, että epätoivottu tila saavutettiin jo 100 m päässä.
Raahauduimme viimeisillä voimilla loistohotellin portille saadaksemme kuulla,
ettei sinne noin vain mennäkään. Pääset sinne yöpyjänä tai maksamalla
vähintään 125€ vierailusta, johon sisältyy aamiainen, lounas, iltapäivätee tai
illallinen. Asko Toursin budjetti ei kestä sellaista, joten jatkoimme matkaa
vielä puoli kilometriä Jumeirah Beach hotelliin, jonne pääsy tuntui
lottovoitolta. Olihan se noloa kulkea pääaulan läpi paita likomärkänä vessaan
pesemään kasvoja, mutta ”nöden studerar icke juridik” eli hätä ei lue lakia.
Minun tuskani oli pientä siihen nähden, että Marjattaan oli iskenyt päänsärky.
Istuimme aulabaariin juomaan ison pullollisen vettä ja elämä alkoi voittaa.
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Marjatta jäi aulaan parantelemaan itseään Maijun apteekista hakeman
lääkkeen avulla ja me muut lähdimme etsimään julkista rantaa, sillä hotellin
rantaan ei päässyt, kun ei ollut asukas. Eipä tietenkään! Pienen harhailun
jälkeen löysimme kadun pätkän, josta pääsimme rantaan. Jumeirah Beach on
alueen ainoa vapaa ranta, joten varpaita liottelemaan. Paita oli jälleen
vääntökunnossa, joten olihan se kiva vetäistä pois päältä. Pääsimme
vesirajaan todetaksemme, että se on todella lämmintä, liian lämmintä. Erkillä
olisi taas äitiä ikävä. Varpaistelimme tovin ja lähdimme takaisin. Ei sitä kestä
kukaan...
Hikisen vajaan km kävelyn jälkeen meikäläisellä samat rituaalit. Mahtoi
toilettia vastapäätä olevan myyntipisteen naisella olla naurussa pitelemistä,
kun sama eläkeläinen tulee jälleen vettä valuvana virkistäytymään. Onneksi
käsipyyhekasan täydentäjä, joka sattui paikalle kuten edelliselläkin
ekskursiollani, oli eri mies. Muuten olisi voinut vaikea selittää sellaista
nestehukkaa.

9

Kuivateltuani tovin itseäni liityin rouvien seuraan ja etsimme taksin. Oli
taivaallinen tunne päästä hyvin ilmastoituun autoon. Noin 4 € maksu 15 min
kyydistä oli niin naurettava pieni, että kävely tuntui entistä typerämmältä.
Pähkähulluja nuo suomalaiset ja varsinkin leppilampiset.

Hotellissa lähdimme altaalle Marjatan jäädessä parantamaan päätään.
Parannusprosessi vaatikin lepoa ja aikaisen nukkumaanmenon. Me muut
lähdimme illalla tutustumaan Emirates Malliin ja päädyimme lopulta
maukkaalle illalliselle tunisialaisravintolaan.
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Kävimme myös katsomassa yhtä ihmettä eli sisälle ostoskeskukseen tehtyä
laskettelurinnettä. Ulkona 40 astetta lämmintä, sisällä -4 pakkasta. Hulluja
nuo arabit!
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Paluumatkalla hotellin löytäminen oli melko helppoa, sillä pimeässä se
erottui…Asteita silti noin 35!
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SUNNUNTAINA PALM ISLANDILLE JA SAFARILLE
Marjattakin oli tervehtynyt, joten eikun menoksi.

Yksi must-kohteista oli käydä katsomassa maailman kahdeksatta ihmettä
Palm Islandia. Tuo jättimäinen palmun muotoinen saarihanke ei ole vieläkään
täysin valmis vaan sinne rakennetaan koko ajan lisää, mm. huikeaa
ostoskeskusta, joka valmistuu vuonna 2020. Ajelutimme itsemme taksilla
palmusaarten juuressa olevalle skytrain-asemalle. Muutamalla eurolla sai
edestakaisen junamatkan Atlantis, The Palm hotelliin, joka on valtavan
kokoinen kokonaisuus palmusaarten latvassa.
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Mieletön helle ohjasi meidät pikaisesti pieniä myymälöitä haukanneeseen
kauppakeskukseen. Putiikit eivät kiinnostaneet eikä ollut suuri yllätys, ettei
hotelliin päässyt.

Yhdeksi uutuudeksi osoittautui Antin bongaama kultaharkkoautomaatti.
Harmittavasti ei ollut riittävästi intoa kokeilla sijoitustaitojaan ja ostaa
harkkoa kotiin viemiseksi.
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Kävimme pienen kävelyn rantakäytävällä todetaksemme, ettei tämä ole
valkoisen miehen hommaa ja hyppäsimme junaan ja sitten taksiin.
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Nyt oli sopivasti aikaa mennä lepäilemään, ketkä altaalle, ketkä kämpille.
Tytöt olivat neuvotelleet sopivat hinnat safarimatkasta eli 42,50 €/nenä. Klo
15 olimme valmiit hyppäämään maasturiin, joka veisi meidät loppupäivän
kestävälle reissulle. Meillä oli käytössämme mukavan intialaistaustaisen
kaverin kuljettama Land Gruiser, jolla siirryimme kokoontumispaikalle vajaan
tunnin päähän hiekka-aavikolle. Kaveri oli innokas puhuja ja meille selvisi
monenlaisia faktoja (?) Dubaista yms. Kuskimme oli yksi kolmesta
veljeksestä, jotka kaikki ajavat tuon saman matkatoimiston autoja, ovat
poikamiehiä (ei ole kuulemma varaa ”ostaa” intialaista naista ja muut eivät
kelpaa). Kaveri tekee töitä 8 kk vuodessa lokakuusta toukokuun loppuun joka
päivä ja "nukkuu” 4 kk eli kuumimman kesäajan. Työpäivän päätteeksi hän
ajelee kotiin vanhempien luokse 100 km päähän ja tulee taas klo 15:ksi
töihin. Nukkumisrytmi on kuulemma klo 4-13. Vain elämää...

Odottelimme jonkin aikaa kokoontumispaikalla, jotta firman kaikki autot
tulisivat paikalle. Samalla kuljettajat laskivat ilmanpaineet sopivaksi hiekalla
ajoa varten. Kun noin 10 auton saattue oli kasassa, alkoi hurja kurvailu
aavikolla autot meillekin kiinni toisissaan. Kovalla vauhdilla dyyneillä ylös alas,
välillä sivuluisussa 45 asteen kulmassa hiekan pöllytessä ja vauhdin ollessa
olosuhteisiin nähden ajoittain aika kova. Annella tuli matkan johdosta
keskivartalo kipeäksi, sillä puolen tunnin kurvailu neliökilometrin alueella
yhtiön omassa reservaatissa vaatii kunnon kahvoja, joista kiinni pitämällä ei
lähtenyt auton sisällä lentoon. Hullua oli sekin huvi, mutta onneksi se loppui
ennen kuin osa porukasta alkoi yrjöillä. Jossain vaiheessa yritin varovasti
kysellä kuinka paljon tapahtuu ympäriajoja, mutta onneksi kaveri ilmoitti
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keskittyvänsä ajamiseen eikä puhumiseen sen puolen tunnin aikana. Musiikki
pauhasi kovalla, jotta kuskin draivi olisi pysynyt yllä ja me puristimme
rystyset valkeana välttyäksemme mustelmilta.
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Onneksi :-) kaikki hauska loppuu aikanaan ja saavuimme puoli kuuden
maissa leirille. Sisarukset hyppäsivät välittömästi kamelin selkään ja kävivät
nauttimassa pienen safarin.
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VUODEN KUVA!
Sen jälkeen kuvien ottoa auringon laskun aikaan ja lopputuloksena
vuosituhannen laukaus Maijulta. Anne ja Antti hyppivät
lämpimikseen ”muutaman” hypyn ja yksi niitä oli täysosuma-ajoitus.
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Fiilistely dyyneillä jatkui vielä jonkin aikaa, Maiju kävi laskemassa laudalla
dyyniä alas ja me eläkeläiset lähdimme loikoilemaan (ja hikoilemaan) leiriin ja
odottamaan ohjelman ja illallisen alkamista. Muutoin hyvin järjestetyn
kokonaisuuden ainoa pieni puute oli se, että odotusaika oli liian pitkä.
Kestimme sen kyllä kuten suomalaiset.
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Illan ohjelmassa oli upea vatsatanssishow, tulishow yms. Taitavia esityksiä.
Illallinen syötiin matoilla istuen ohjelmallaan ympärillä. Tarjolla oli alkupalat ja
sen jälkeen runsas salaattipöytä, kasviksia, riisiä & grilliruokaa. Uskonnosta
johtuen mielenkiintoinen yksityiskohta oli, ettei lihalautasen kanssa saanut
mennä telttaan, jossa buffetpöytä sijaitsi. Juomana tarjoiltiin vettä ja
virvokkeita.
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Hintaansa nähden hyvä ilta päättyi klo 21 maissa ja lämpimästä säästä
johtuen ilmastoitu auto tuntui taas erityisen hyvältä.
Paluumatkalla joku autokunta oli bongannut pienen ravun kokoisen
skorpionin hiekalla ja pääsimme näkemään, kun se kipitti auton valokeilassa
pakoon. Pysähdyttyämme pari putiikin eteen renkaiden täyttöshowhun
kyyditettävät pakotettiin ilmastoidusta autosta hikoilemaan ulos ja totta kai
ostoksille putiikkeihin. B to B toimii niin. Tehdessämme lähtöä viimeinen
autokunta tuli paikalle ja heillä oli tuliaisena skorpioni, jonka yksi kaveri oli
pyydystänyt limsapulloon! Siinä riitti ihmettelemistä ja pelottelemista.
Sattuma vai jokailtainen show?

Kämpillä huomasi, että ilta oli jäänyt syvälle mieleen ja se vaikutti jopa
Maijun pukeutumiseen.
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HIPHOPPAILUA JA DEIRAILUA
Maanantaina tytöt päättivät lähteä kiertelemään kaupunkia katottomalla
turistibussilla, jotka kiertävät tiettyjä reittejään. Me muut säästimme
rahamme muihin tarkoituksiin, mutta Anne ja Maiju päättivät lähteä ottamaan
aurinkoa ja katselemaan paikkoja.

Käppäilimme kolmestaan ostoskeskuksessa ja lähdimme metrolla Dubain
vanhaan keskustaan, mm. kultasoukiin.
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Kohtasimme tuntikausia hitaasti ympäri kaupunkia kierrelleen siskokset klo 16
jälkeen Deirassa, jonne olimme menneet metrolla. Me olimme hikoilleet
metrokyydin jälkeen huikean kuumassa vanhassa kaupungeissa soukeissa
(kulta-, mauste- yms.). Kuumuuden lisäksi lähes vaivaksi asti tuotteitaan
kauppaavat myyjät eivät ilahduttaneet meitä lainkaan, joten jätimme soukit
melko pian väliin.
Ajatuksemme oli alun perin, että liitymme tyttöjen mukaan ja menemme
laivaristeilylle, mutta tinkimisemme jäi 5 euron päähän tavoitehinnasta, joten
päätimme lähteä museokierrokselle. Tyttäret menivät auringonlaskuristeilylle
ja me jatkoimme hikoilukierrosta. Antti oli bongannut matkaoppaista
koulumuseon ja olihan opettajan päästävä sitä katsomaan.
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Vanha 1920 perustettu ja 1963 lakkautettu koulu oli korjattu museoksi, jossa
sai hyvin kuvan siitä, miten sheikki ovat perustaneet tuon ensimmäisen
koulun ja millaisissa olosuhteissa opetus tapahtui. Koulu jouduttiin
lopettamaan siitä syystä, että se kävi pieneksi. Vuonna 1962 oppilaita oli jo
823 ja luokkia 21. Ahtaaksi on käynyt.
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Vierailimme myös vieressä sijaitsevassa Heritage-museossa, jossa esiteltiin
dubailaisen perheen elämää. Mielenkiintoinen oli tuokin paikka.
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Paluumatkalla metrossa astuimme vaunuosastoon, josta sain äkkilähdön. Se
oli varattu ainoastaan akooille ja kakarooille.
Tiistaina flikat jatkoivat bussiajeluaan ja me muut kävelyä Emirates Mallissa
ties monennenko kerran. Halvaksi tuli sekin kierros, mutta ilmastoidussa
kauppakeskuksessa on paljon miellyttävämpää kävellä kuin ulkosaunassa.
Illalla piti vielä suunnata ruokailemaan lähiostariimme. Oli tuollaisten kanssa
helppo liikkua 
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DUBAI MALL JA BURJ KHALIFA, MAAILMAN SUURIMMAT
Ennen kuin perikunta lähti paluumatkalle oli aika vilkaista vielä maailman
suurin ostoskeskus Dubai Mall ja maailman korkein rakennus, 828 m korkea
Burj Khalifa. Olimme ihastuneet halpoihin takseihin niin paljon, että olimme
hotellin järjestämän taksikyydin ja siirryimme 55 dinaarin (14 €) hinnalla
puolen tunnin päähän.

Olihan se mahtava kokonaisuus. Ehdimme sopivasti paikalle niin, että
näimme vesiurkuesityksen, jossa Sarah Brightman ja Andrea Bocelli lauloivat
ennakoivasti ”Time to say goodbye”. Olipa niin huikea show, että katselimme
vielä pari seuraavaakin esitystä, jotka tulevat puolen tunnin välein.
Oletettavasti nuo 150 m korkeuteen nousevat vesisuihkutkin ovat
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korkeimmasta päästä muailimassa. Kun suihkut levittäytyivät ja kulkivat 200
m pitkällä altaalla, nähtävää riitti. Aivan loistavia esityksiä!
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Siinä välissä ihailimme myös maailman korkeinta rakennusta Burj Khalifaa.
Onhan se mieletön insinööritaidonnäyte. Tuon vuonna 2009 valmistuneen, 5
vuotta kestäneen rakentamisen aikana pidettiin salassa sen todellinen
korkeus, ettei kukaan ehtisi tehdä suurempaa ennen sn valmistumista. Äijiä
oli töissä peräti 7500, joten ei tullut halvaksi se. On kirjoittamattakin selvää,
että pilvenhalkaisijan näköalapaikkoihin pitää maksaa pääsymaksu, joka on
halvimmillaankin lähes 40 € ja illalla vielä enemmän eli yli 60 €. Katselimme
ulkoa tuota jättiä. Kaupunkimaisemia näkee lentokoneestakin.
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Muutoin ilta meni tuliaisostoksia tehden. Hollisterit ja American Eaglet tulivat
kolutuiksi eläkeläisiltäkin. Tällaisiakin härpäkkeitä alkoi näkyä, ensimmäistä
kertaa eläissämme…
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Aika kului rettekästi ja otimme klo 21.30 taksin hotelliin. Kaveri oli niin
lupsakka, että meikäläiset tilasivat hänet hakeneen trion lentokentälle klo
23.45. Reilu tunti sujui sitten upeaa reissua päivitellessä. On meillä hieno
ydinperhe ja klaanimme vielä parempi :-) Kiitos, kun tulitte mukaan!
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Keskiviikkona keräsimme voimia loppulomalle niin, että otimme jopa
päiväunet. Olimme varanneet hotellin shuttle-kuljetuksen klo 15 viemään
meidät uudelleen vesishowta ihailemaan ja ostoskeskusta kiertelemään.
Tästä alkoi shuttle-riippuvuutemme. Kyydissä oli lisäksemme äiti lapsensa
kanssa, jotka jäivät Oasis-ostoskeskukseen. Siten meidän ei tarvinnut kiertää
normaalireittiä vaan pääsimme vauhdilla päämäärämme.
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3-tuntinen sujui perinteisissä merkeissä kauppoja ja soukkeja kierrellen ja
pari vesiurkushowta katsellen. Kaksityiskuljetuksella pääsimme maksutta
hotelliin, josta käväisimme libanonilaisella illallisella Emirates Mallissa.
RANTALOMAILUA
Torstaiaamuna kello herätti meidät klo 7.30 siitä syystä, että olimme tilanneet
kaksityiskuljetuksen Jumeirah Beachille. No, suunnitelma onnistui siten, että
pikkubussi otti naapurihotellista kyytiin saksalaisen nuoren parin, joka
eimikäänyllätys oli menossa samaan paikkaan. Niinpä olimme 20 min kuluttua
rannalla. Sattumoisin torstai taisi olla viikon viilein päivä eli vain 30 astetta,
joten varpaistelu ja uiminen venyivät parituntiseksi nautinnoksi.
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Eihän sieltä meinannut malttaa lähteä mihinkään, sillä merituuli ja
linnunmaitovesi kiehtoivat eläkeläisiä. No, illalla tuo nautiskelu näkyi
rinnassani punoituksena ja tukassani richardgerelookina. Joidenkin tukka
valkaistuu jonkin järkytyksen johdosta, meikäläisen auringon, onneksi. No,
harmaatukkaisenakin voi elää.

Rantailun jälkeen otimme taksin ja ajelutimme itsemme huikeaan Madinat
Jumeirah hotelliin. Tutustuimme ensin ympäristön soukeihin sekä kanaviin.
Rakentaminen on varsin suosittua edelleen koko Dubaissa. Alla oleva kuva on
tyypillinen esimerkki siitä, että siellä tehdään eikä meinata. Tuollakin
työmaalla oli varmaan 100 vierasmaalaista rakentamassa halvalla
miljonääreille kämppiä.
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Onnistuimme puhumaan tällä kertaa itsemme sisään alueelle ja
hämmästelimme. Hotellikompleksiin kuuluu 2 erillistä hotellia,
aparthomentoksia yms. Aivan mieletön paikka upealla rannalla maailman
korkeimman hotellin vieressä.
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Tuonne olisi joskus kiva päästä, sillä allasalueet ja kokonaisuus oli sitä
luokkaa, että Askot pois! Katsokaa itse kuvista. Selvitimme sen verran, että
400€ hintaan sieltä löytyy huone, mutta ehkä Asko Tours hankkii vielä
edullisemman kämpän. Aika näyttää.
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Kiertelimme viereisessä soukissa ja halvaksi tuli taas. Ainoat ostokset olivat
pari erittäin aidon näköistä omenaa, jotka ostimme aseteltavaksi Aallon
metallivadin päälle. Sitten taas taksiin ja kämpille. Kävimme ensimmäistä
kertaa lounaalla omassa hotellissamme ja valitettavasti myös viimeistä.
Söimme nimittäin 9 eurolla 3 ruokalajin menuun, joka todella oli hintansa
väärti. Ilta meni ilmaishieronnassa, uimisessa ja allastelussa. Sää jatkui
suopeana koko päivän. Tukanpesusta yms. syistä johtuen päivä oli pulkassa.
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Perjantaiaamuna menimme jälleen rannalla, mutta viihdyimme siellä vai
tunnin. Perjantai on islaminuskoisten pyhäpäivä, josta syystä rannalla oli
väkeä moninkertainen määrä edelliseen päivään verrattuna. Se ei meitä
pelottanut, mutta sää oli jälleen sitä itteään. Oli niin kuuma, että Erkki ei olisi
viihtynyt siellä senkään vertaa. Ajelutimme itsemme hotelliin ja lähdimme
ostoskeskukseen. Tällä kertaa ostimme sentään jo jotain. Minä sain pari
paitaa ja Marjatta Victorian viidet salaiset pikkuiset.
Loppupäivä on sujunut kämpillä lueskelin, ristisanojen, Sudokun ja
päiväkirjan kirjoittamisen merkeissä. Tunnin kuluttua on aika kerätä kimpsut
ja kampsut ja lähteä kentälle.
SUMMA SUMMARUM
Meillä on ollut huikean hieno matka. Jälkikasvun mukanaolo oli iso juttu ja
toin oman positiivisen lisän matkustamiseen: jaettu ilo on viisinkertainen ilo.
Dubai on äärettömän siisti maa ja sen ihmiset ovat äärimmäisen ystävällisiä.
Ivory Grand Hotel saa meiltä täydet pisteet ennen kaikkea ylitsevuotavan
hienosta palvelusta. Väkeä on joka puolella kuin pipoa ja kaikki tervehtivät,
aina. Ovet aukeavat edestä kuin taikasauvalla ja astia katoavat
aamiaispöydästä joskus liiankin nopeasti. Palvelu on huippuluokkaa!
Liikennejärjestelyt pelaavat pääosin kohtuudella ottaen huomioon, että
kulkijoita on paljon. 6-8-kaistainen Abu Dhabiin menevä moottoritie ja
uudehko metro ovat varmuudella inhimillistäneet liikkumista. Ruuhkiakin oli
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etenkin kauppakeskusten ympärillä liian kanssa. Metrolinjoja on tällä hetkellä
2 ja kolmas on tulossa. Metroilu on nopeaa ja halpaa. Siirtymät niistä
kauppakeskuksiin ovat pitkiä käytäviä, joissa liukukäytävät avittavat osin
liikkumista. Ilmastointi on upea asia, joten siirtymät ovat hyvää kuntoilua.
Paikallisbussejakin kulkee, mutta taksi on ehdoton kulkuväline. Sen
minimimaksu on 12 dinaaria (3€), jolla ajeleekin jo noin 4-5 km.
Lentokentälle matka taksilla oli 62 dinaaria, mikä on reilun 20 km matkasta
järkihinta.
Kaupunkikuva koostuu yhä enemmän pilvenpiirtäjistä. Ne ovat laajalla
alueella ja huippuhienoja hotellejakin on kymmeniä, hotelleja vielä paljon
enemmän. Dubaihin lähtijä pääsee majoittumaan 5 tähden hotelliin
parhaimmillaan jopa alle 100 eurolla. Tarkistin, että parin päivän päästä olisi
löytynyt huippuhotelleja jopa 60 eurolla. Vastaavasti Burj Al Arabiin
Lopputulemana voi vain ihmetellä, jälleen kerran sitä, että voiko lomailu olla
näin edullista tällaisissa puitteissa? Pakko kirjoittaa, että RCI:n pistejäsenenä
voi. 180 euroa siitä, että viisi ihmistä majoittuu 4 vrk ja me eläkeläiset 7
sisältäen aamiaiset on epätodellinen todellinen hinta. 50 € lisä
ensimmäisestä, ylimääräisestä aamiaisestakaan ei tee tästä vielä ylikallista :-)
Jos viikko Dubaissa tällaisissa olosuhteissa maksaa matkoineen 500 eu, Asko
Tours on tähtensä ansainnut.
Kiitos rakkaimpani Marjatta, Anne, Maiju ja Antti.
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