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Emirat Ras Al Khaimah w wolnym 
tłumaczeniu ‘czubek namiotu’,  
przez mieszkańców nazywany jest 
‘cyplem małych chatek’. Położony 
w północnej części Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, graniczy z 
regionem Musandam w Omanie. 
Sercem emiratu jest miasto Ras Al 
Khaimah podzielone na dwie 
części: stare Ras Al Khaimah z 
charakterystyczną tradycyjną 
arabską zabudową i wąskimi 
uliczkami oraz gęściej zaludnione i 
gwarne „nowe” –  położone po 
drugiej stronie zatoki Nakheel. 

Emirat ten ma do zaoferowania bardzo wiele: można tu organizować zajęcia wodne motorowe i 
niemotorowe, w tym rejsy katamaranem,  spędzić tu wieczór z doskonałym arabskim jedzeniem pod 
gwiazdami w obozie na pustyni, zagrać w golfa, czy przeżyć przygodę w tutejszych górach, które 
zachwycają surowym pięknem i wyjątkowością skalnych form. Miłośnicy słodkiego próżnowania także 
znajdą coś dla siebie - Ras Al Khaimah posiada 64 km linii brzegowej, woda jest tu krystalicznie 
czysta, a plaże białe i piaszczyste.  

Szczególnie interesujące są tu nowe przedsięwzięcia infrastrukturalne: Al Marjan Islands oraz Falcon 
Island - nie tylko sąsiedni Dubai, korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań architektonicznych. 
Al Marjan to zespół sztucznych wysp, stworzonych dla poszukających rozrywki przyjezdnych. 
Założeniem było utworzenie miejsca konkurencyjnego dla znanych już kierunków rozrywkowych 
takich, jak Ibiza czy Miami. Na wyspach tych będą ulokowane, kluby, puby, dyskoteki, hotele i centra 
rozrywki. Dream Island, oddalona najdalej o stałego lądu (około 4 km), ma stanowić głównie centrum 
rozrywki Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Falcon Island to docelowo wyspa willowa. Znajdować się tam będzie 150 willi i posiadłości, każda z 
dostępem do Zatoki Perskiej, a cała dzielnica zasilana będzie jedynie panelami słonecznymi. 
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Poza rozrywką, co w tym regionie świata nie jest wszak oczywiste, emirat Ras Al Khaimah ma do 
zaoferowania zróżnicowane ekosystemy przyrodnicze i bogatą kulturę wędrownych ludów skalistych 
pustyni. Historia tego regionu sięga 3 milionom lat przed narodzeniem Chrystusa, co czyni to miejsce  
ciekawym archeologicznie. Główną atrakcją kulturową regionu jest tzw. „Zaginione Miasto”, czyli 
tajemnicze Jazirat Al-Hamra. Powstała w XVI wieku osada zamieszkała przez poławiaczy pereł i 
rybaków, została przez nich  opuszczone w wyniku boomu naftowego w latach 20. XX wieku. Na 
terenie opuszczonego miasta znajduje się między innymi pozostałość fortu obronnego Dhayah 
strategicznie położonego na wzgórzu z widokiem za Zatokę Perską i robiące duże wrażenie dzielnice 
mieszkalne,  z wieloma tradycyjnymi domostwami. 

Uroku emiratowi Ras Al Khaimah dodają piękne górskie krajobrazy. Góry Hajar, bo nich tu mowa, 
dominują nad miastem i stanowią doskonały obszar na wypady w poszukiwaniu tak niecodziennej dla 
nas dzikiej przyrody. Tej, bez drzew, zieleni i jezior, jednak wciąż interesującej i oryginalnej w formie. 
A tereny pustynne rozciągające się wokół gór tworzą zachwycający żelazowo-czerwony marsjański 
krajobraz.  Z dala od zgiełku, w ciszy, między niebem a… skałą da się naprawdę odpocząć. 
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7 powodów – 7 cudów , dla których warto wybrać  Ras Al Khaimah: 
 
1. Hotele oferują tu pakiet all inclusive 
2. Istnieje tu dobra komunikacja z regionem - w godzinę można tu dojechać z lotniska w Dubaju 
3. Ras Al Khaimah to jeden z najbardziej liberalnych emiratów (dostępność alkoholu) 
4. Przeloty bezpośrednie do Dubaju Emirates lub Qatar Airways z przesiadką w Dosze 
5. Można znaleźć tu mnóstwo ciekawych atrakcji, zarówno wodnych, jak i lądowych 
6. Bliskość Dubaju i możliwość jego zwiedzania 
7. Niższe ceny  zakwaterowania wyżywienia i atrakcja  niż w sąsiednich emiratach 
 

Hotele 5-gwiazdkowe: 
1. Banyan Tree Al Wadi 5* 
2. Banyan Tree RAK Beach 5* 
3. The Cove Rotana Resort 5* 
4. Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* 
5. Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 5* 
6. Rixos Bab Al Bahr Resort 5* 
 
 
Hotele 4-gwiazdkowe: 
1. Marjan Island Resort & Spa 4* 
2. DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah 4* 
3. Golden Tulip Khatt Springs Resort & Spa 4* 
 
 

DLACZEGO RAS AL KHAIMAH ? 

HOTELE W RAS AL KHAIMAH 


