
Upplev öknen på riktigt! 
 

Att ta en tur ut i öknen är ett måste när du besöker Dubai! En ökensafari är en unik upplevelse som du 
aldrig kommer glömma! 

 

 
 

Tyvärr har detta utvecklats till en kommersiell massindustri. Stora grupper flockas ut i öknen i en lång 
rad av bilar och kvällen avslutas i ett läger som av en del beskrivs som en turist fälla. Det passar vissa 

men inte alla. 
Efter att vi personligen varit på flera av dessa började vi leta efter en mera äkta upplevelse. 

Vi har nu hittat ett företag som erbjuder detta och som vi varmt kan rekommendera! 

"en ökensafari som bjuder på allt! En enorm adrenalinkick som får 
håret på armarna att resa sig, varvat med en underbar naturupplevelse som 

avslutas under stjärnhimmeln med vännerna och tystnaden som enda sällskap". Michael Sonnerborg, 
Malmö 

Hur går det till:  

Vi hämtar upp er på ert hotell i Dubai och åker sedan rätt ut i öknen. Explorer tours åker till en del av 
öknen där ni med största sannolikhet kommer att få vara helt ensamma förutom lite enstaka djurliv.  

Väl i öknen letar vi upp några sanddyner och er chaufför visar hur man använder en 4 hjulsdriven bil 
som berg och dal bana. Detta är en riktig adrenalin upplevelse som garanterat kommer få ditt hjärta att 

slå snabbare! 

 När ni känner att ni har fått nog säger ni till er chaufför då ni är ensamma med honom och på sätt kan 
bestämma takten. Efter detta har ni chans att testa på att åka snowboard i öknen. Er chaufför stannar 

vid lämplig kulle och plockar fram brädan. Ni kan nu ticka av att ni kört snowboard i öknen! 

När ni har experimenterat färdigt med sand som underlag istället för snö så börjar det bli dags att se 
solnedgången. Ern chaufför tar fram mattor och lite dadlar och ni har chans att avnjuta en magisk 

solnedgång. 

Under tiden ni njuter av solnedgången förbereds grillen. När solen har bytts mot stjärnor och månen så 
avnjuts en välförtjänt måltid under stjärnorna. 

Efter middagen finns möjlighet att röka vatten pipa för de som vill. Resten av kvällen njuter ni av den 
magiska stjärnhimlen och tystnaden långt ifrån stressen i Dubai! 

Pris för detta: 

1600 AED per bil (min 1 bil). Bilarna tar 4-6 personer, vi rek max 5/bil.  Pick up runt 14:30 (beroende 
på årstid), tillbaka runt 21:30-22:00.  För de som verkligen vill uppleva öknen finns möjlighet att sova 

över i tält. Detta är verkligen ett fantastiskt äventyr! Pris vid begäran för övernattning.  

 


