
Во 1971 година емиратот Дубаи и Во 1971 година емиратот Дубаи и 
уште 6 други емирати ги формирале уште 6 други емирати ги формирале 
Соединетите Арапски Емирати, во Соединетите Арапски Емирати, во 
чиј главен град Дубаи живеат околу чиј главен град Дубаи живеат околу 
1.241.000 жители. Од риболов и 1.241.000 жители. Од риболов и 
од лов на школки се преминало од лов на школки се преминало 
на производство на нафта, што на производство на нафта, што 
резултирало со планови за развој резултирало со планови за развој 
на најголемото туристичко место на најголемото туристичко место 
на Земјата, каде се наоѓаат бројни на Земјата, каде се наоѓаат бројни 
градби кои се светски чуда. Тука е градби кои се светски чуда. Тука е 
единствениот хотел во светот со 7 единствениот хотел во светот со 7 
ѕвезди, направен во форма на рибарско ѕвезди, направен во форма на рибарско 
едро, чиј влезен простор е повисок едро, чиј влезен простор е повисок 
од Ајфеловата кула. Во невозможните од Ајфеловата кула. Во невозможните 
градби се вбројуваат полуострови градби се вбројуваат полуострови 
во форма на палма и острови кои ја во форма на палма и острови кои ја 
формираат картата на светот. Еден формираат картата на светот. Еден 
ваков вештачки остров чини повеќе од ваков вештачки остров чини повеќе од 
30 милиони долари.30 милиони долари.

ДУБАИДУБАИ

ЦРНОТО ЗЛАТО ГО ПОЧНА     ЖИВОТОТ НАЦРНОТО ЗЛАТО ГО ПОЧНА   
НАЈАТРАКТИВНАТА ТУРИ   СТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈАНАЈАТРАКТИВНАТА ТУРИ 

го дина, имал идеја за тоа како Дубаи го дина, имал идеја за тоа како Дубаи 
да го направи богат и по исцрпувањето да го направи богат и по исцрпувањето 
на нафтените резерви. Почнал со де та-на нафтените резерви. Почнал со де та-
љни планови за развој на најголемото љни планови за развој на најголемото 
светско туристичко место. Најголем светско туристичко место. Најголем 
дел од парите добиени од нафтата се дел од парите добиени од нафтата се 
вложувани во изградбата на овој град. вложувани во изградбата на овој град. 
Голем број Индијци и Пакистанци се Голем број Индијци и Пакистанци се 
дој дени во овој град како физички ра-дој дени во овој град како физички ра-
ботници на огромните градилишта. Во ботници на огромните градилишта. Во 

ла со пронаоѓањето на нафтата, всуш -ла со пронаоѓањето на нафтата, всуш -
ност целиот овој реон е многу богат со ност целиот овој реон е многу богат со 
црно злато. Во 1971 година, Дубаи и црно злато. Во 1971 година, Дубаи и 
уште 6 други емирати ги фор мирале уште 6 други емирати ги фор мирале 
Соединетите Арапски Емирати и оваа Соединетите Арапски Емирати и оваа 
држава била на врвот на св етските држава била на врвот на св етските 
производители.производители.

Знаејќи дека резервите на нафта Знаејќи дека резервите на нафта 
не ма да траат вечно, Рашит Бин Сает не ма да траат вечно, Рашит Бин Сает 
Ал Мактум, шеик на Дубаи, 1958-1990 Ал Мактум, шеик на Дубаи, 1958-1990 

Дубаи е еден од најголемите еми-Дубаи е еден од најголемите еми-
рати во Соединетите Арапски Емирати. рати во Соединетите Арапски Емирати. 
Главен град на овој емират е Дубаи, во Главен град на овој емират е Дубаи, во 
кој живеат околу 1.241.000 жители. Во кој живеат околу 1.241.000 жители. Во 
светот е познат како една од нај ат-светот е познат како една од нај ат-
рактивните туристички дестинации. рактивните туристички дестинации. 
Во минатото населението од овој град, Во минатото населението од овој град, 
како и во поголемиот дел од светот, како и во поголемиот дел од светот, 
живеело од риболов и од лов на шко л-живеело од риболов и од лов на шко л-
ки. Состојбата драстично се про ме ни-ки. Состојбата драстично се про ме ни-



ТРАВЕЛ ХАУСТРАВЕЛ ХАУС

ЦРНОТО ЗЛАТО ГО ПОЧНА     ЖИВОТОТ НА  ЖИВОТОТ НА  
НАЈАТРАКТИВНАТА ТУРИ   СТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈАСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА

периодот 1968-1975 година бројот на периодот 1968-1975 година бројот на 
жителите се зголемил за четири пати. жителите се зголемил за четири пати. 
На почетокот градбите биле едно став-На почетокот градбите биле едно став-
ни, но во 90-тите години на минатиот ни, но во 90-тите години на минатиот 
век почнува градењето на објекти кои век почнува градењето на објекти кои 
би можеле да се наречат светски чуда. би можеле да се наречат светски чуда. 
Едно од нив е хотелот "АЛАРАП", кој Едно од нив е хотелот "АЛАРАП", кој 
зва нично е најголемиот и највисокиот зва нично е најголемиот и највисокиот 
хотел во светот. Всушност, тој е и един-хотел во светот. Всушност, тој е и един-
ствениот хотел во светот со 7 ѕвезди. ствениот хотел во светот со 7 ѕвезди. 

Направен е во форма на рибарско ед-Направен е во форма на рибарско ед-
ро по желба на самиот шеик. Влезниот ро по желба на самиот шеик. Влезниот 
простор е најголем на светот и е по-простор е најголем на светот и е по-
висок од Ајфеловата кула. Меѓутоа, по висок од Ајфеловата кула. Меѓутоа, по 
неговата изградба почнале да се гра-неговата изградба почнале да се гра-
дат уште поневозможни градби: по лу-дат уште поневозможни градби: по лу-
острови во форма на палма и острови острови во форма на палма и острови 
кои заедно ја прават картата на светот. кои заедно ја прават картата на светот. 
Еден вештачки направен остров во тој Еден вештачки направен остров во тој 
архипелаг чини повеќе од 30 милиони архипелаг чини повеќе од 30 милиони 

долари. Во целиот град има голем број долари. Во целиот град има голем број 
луксузни трговски центри, а еден од луксузни трговски центри, а еден од 
нив е толку голем што во него дури е нив е толку голем што во него дури е 
сместена и скијачка патека.сместена и скијачка патека.

Денес Дубаи е град на престижот за Денес Дубаи е град на престижот за 
голем број туристи од врвот на свет-голем број туристи од врвот на свет-
ската елита. Иако градот настанал од ската елита. Иако градот настанал од 
производството на нафта, таа сега производството на нафта, таа сега 
учес твува само со 4 проценти во вкуп-учес твува само со 4 проценти во вкуп-
ниот национален доход, кој изнесува ниот национален доход, кој изнесува 
повеќе од 45 милијарди долари.повеќе од 45 милијарди долари.


