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Pocket Dubai Lonely Planet Hent PDF Pocket Dubai Tag med til Dubai, og oplev et fascinerende byliv, der er
kendt for at gå forrest inden for alt, hvad hjertet begærer. Dubai byder på futuristisk luksus, og uanset hvad du
søger, vil du være sikker på at finde det i dette lille kraftcenter af energi, optimisme og åbenhed. Dubai er ved

at gøre sig klar til værtsskabet for World Expo 2020, men allerede nu er det stedet for mad, arkitektur,
shopping og kunst i absolut verdensklasse. I Pocket Dubai kan du finde information om de store

seværdigheder, anbefalinger af de bedste restauranter og insidertips til, hvordan du får det absolut bedste ud
af byen – alt sammen i et praktisk lommeformat og med et smart folde ud-kort. Områder: Dubai Marina -
Palm Jumeirah - Burj Al Arab – Medinat Jumeirah – Jumeirah & omegn – Bur Dubai – Downtown Dubai -

Deira
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