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Mooi en voor iedereen
toegankelijk: Jumeirah
Mosque.
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De mooiste moskee
in Dubai – Jumeirah
Mosque

Dubai kent veel moskeeën, want de heersersfamilie heeft beloofd dat elke Dubainaar binnen maximaal 1,5 km lopen een moskee moet
kunnen bereiken. De oudste en belangrijkste,
de Dubai Grand Mosque, staat in het stadsdeel
Bur Dubai, de mooiste in het stadsdeel Jumeirah: deze mag ook door niet-moslims worden
betreden.
Dubai was het eerste emiraat op het Arabisch
schiereiland waar ook niet-moslims een moskee
konden bezoeken. Dat was niet alleen in 2004
een noviteit in de regio, ook de medewerkers
van het Sheikh Mohammed Centre for Cultural Un

Eten en drinken

Te gast tussen de vissen in Al Mahara.
asharestaurants.com, bus 42, 44, dag. 19‑23
uur, hoofdgerecht, bijv. chicken jhalufrezi Dh 70,
prawns marsala Dh 86, sappen Dh 30, menu
vanaf Dh 200 (meer filialen in de Mall of the
Emirates, C kaart 2, M 5, tel. 395 12 31).

Indiase dromen
IZ B kaart 2, U 6
Hier wordt de authentieke Indiase keu‑
ken tot een live cooking-event verheven.
De gasten kiezen een stuk vlees, een vis
of vegetarische ingrediënten en kijken
toe hoe met gebakken naan, curry’s en
biryanigerechten een heerlijke maaltijd
wordt bereid. De bar van IZ heeft maar
liefst veertig verschillende whisky
soorten.
In het Grand Hyatt Dubai, tel. 317 22 22, bus
61, 66, dag. 12.30‑15 en 19‑24 uur, voorge‑
rechten vanaf Dh 40, Chicken Tandoori Dh 110,
Lassi Dh 35.

Konichiwa!
Sushi B kaart 2, U 6
Dit Japanse restaurant biedt meer dan
alleen sushi. Het overtuigt met zijn
lichte, frisse gerechten met de geur van
citroengras en limoen. Ruime keus aan
sushi en Aziatische groene theesoorten.
Zeer de moeite waard!
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In het Grand Hyatt Dubai, Al Quta’eyat Road/hoek
Riyadh Road, tel. 317 22 22, bus 61, 66,
dag. 12‑15 en 19‑24 uur, sushi tussen 8 en
Dh 25, hoofdgerecht vanaf Dh 125, thee vanaf
Dh 18.

VOOR FIJNPROEVERS
Italia magnifica
Armani B kaart 2, S 5
Armani in het Armani – de beroemde
modepaus heeft in zijn hotel een zeer
stijlvol Italiaans restaurant geopend,
waar de klassiekers van de Italiaanse
keuken dankzij de hoogwaardige in‑
grediënten bijzonder goed smaken. Een
must voor liefhebbers van Italiaanse
smaken, maar niet bepaald goedkoop.
Armani Hotel in het Burj Khalifa, Lobby Level,
tel. 88 88 38 88, metro Red Line, station Burj
Khalifa, dag. 19‑23 uur, hoofdgerecht vanaf
Dh 180.

Legendarische gourmettempel
Celebrities B kaart 3, K 3
Dit restaurant biedt alle ruimte voor
een grootse entree, al kom je hier niet
elke avond beroemdheden tegen. Je
daalt als een ster van de brede mar‑
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Jumeirah Mosque
pleisterwerk zijn her en der ruitpatronen aangebracht, die een speels effect creëren.
De middeleeuwse architectonische elementen
van de Fatimiden worden in het interieur van
de moskee voortgezet. Maar hier verminderden
de architecten de verspillende pracht. Want een
moskee is geen cultureel gebouw, ook geen
godshuis in christelijke zin, waar de bouwheer
met een kostbare inrichting zijn vroomheid moet
onderstrepen, maar slechts een ontmoetingsplaats voor het gemeenschappelijke gebed. Daarom zoek je in de Jumeirah Mosque tevergeefs
naar decoratieve figuren of naar beelden en schilderijen. Ze zouden bovendien in tegenspraak zijn
met het afbeeldingsverbod uit de Koran. Opval-

Jumeirah Mosque

INFO EN OPENINGSTIJDEN

Jumeirah Mosque 1: dag. behalve vr.
vanaf 10 uur, toegang Dh 20 inclusief
Engelstalige rondleiding en informatie
over de islam door medewerkers van de
SMCCU (tel. 353 66 66, www.cultures.
ae). Duur: 75 min.; ontmoeting om 9.45
uur in het bijgebouw achter de moskee,
dat een bibliotheek en een café bezit.
Fotograferen is toegestaan! Vrouwen krijgen bij de ingang een
hoofddoek en een abaya aangereikt.
Kinderen onder de vijf jaar mogen niet
aan de rondleidingen deelnemen. Aan

het einde word je verzocht kritiek op
de rondleiding of tips voor verbetering
schriftelijk en zonder naamsvermelding
aan het SMCCU kenbaar te maken.
ETEN EN DRINKEN

Op een steenworp afstand ten westen
van de moskee ligt aan de Jumeirah Road het Lime Tree Café 1
(tel. 349 84 98, www. thelimetreecafe.
com, dag. 7.30-18 uur, ontbijt vanaf
Dh 15). Dit gezinsvriendelijke café
van de alternatieve scene is gevestigd in
een oude villa. De eigenaar kookt zelf,
vooral vegetarisch. Heerlijke milkshakes
en een mooi uitzicht vanaf het terras op
de eerste verdieping.

94

oad

ah R
Jumeir
1

SOUVENIRS
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In het bijgebouw van de moskee vind je
bijzondere souvenirs die allemaal iets
met Dubai te maken hebben. Hiertoe
behoren boeken, ansichtkaarten en
vooral chocoladeproducten gemaakt
van lokale kamelenmelk. Bijzonder
groot in dit smakelijke aanbod aan
zoetigheden is de keus aan kamelen
van chocolade (vergelijkbaar met onze
chocolade paashazen, Sinterklaas en
Zware Piet).

Uitneembare kaart 2, T 4 | Bus 8, 88, X28 (Express Bus)
DuMont DNL Relaunch 2017 Dubai, 09 Jumeirah Mosque,
54
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Dubai in cijfers

1

dirham kost een abratocht over
de Creek.

3,67

dirham kost sinds 1994 een
US-dollar, ongeacht hoeveel euro
we bij het geldwisselen voor een
dollar moeten uitgeven.

6

% aandeel heeft in 2015 de
verkoop van aardolie nog aan de
economie van Dubai bijgedragen.

7

sjeikdommen van zeer uiteen
lopende omvang en economische
kracht voegden zich in 1971 samen tot de Verenigde Arabische
Emiraten (VAE).

10

10

miljoen $ wint de winnaar van
de Dubai World Cup bij het paardenrennen.

14

miljoen bezoekers verbleven
in 2014 minstens een nacht in
Dubai.

78

miljoen passagiers landden in
2015 op Dubai International
Airport.

88

% van de inwoners van Dubai
zijn expatriates, buitenlandse
‘gastarbeiders’.

