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Livsnydernes oase
En stenrig sheik har opført et eksklusivt  
palads helt derude, hvor eventyret begyndte. 
Følg med til Abu Dhabis gyldne ørken

Børsen 24. januar 2013
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Over 2000 genstande fra Abu 
Dhabis fascinerende historie 
har fundet vej til ørkenresortet 
Qasr Al Sarab, hvor alt lige  
fra lounger, værelser og  
restauranter er indrettet som 
en tur gennem fortiden.

Sheik 
Zayeds 
drøm

ABU DHABI – Følelsen er overvældende. Nær-
mest magisk. Og det føles helt, helt forkert at 
lukke øjnene – nærmest syndigt. Hvem kan 

lukke denne skønhed ude? Ørkenen har det tilfælles 
med det store, åbne hav, at man aldrig bliver færdig 
med at beundre det. Der er altid en nuance mere, et 
sted eller et område, man endnu ikke har fordøjet. 

Men den monotone lyd fra bilmotoren gør, at 
det er svært at holde alle sanserne åbne. Man bli-
ver døsig af køreturen, og lige så langsomt er det, 

Skønheden bliver sat i system. Det er bare sand, 
sand og atter sand.

Okay, i ny og næ er der en lille restaurant i vej-
kanten, f.eks. White Sands Restaurant, men her 
kommer primært lastbilchauffører iklædt blå kedel-
dragter og beskidte arbejdsstøvler. Normalt holder 
de til langt ude ved oliefelterne i ørkenen, der omgi-
ver os, men nu skal også de have lidt at spise, noget 
at drikke og måske bede en bøn. Dem er der trods alt 
fem af om dagen ifølge islam. Men spørgsmålet er, 
om de når dem alle sammen, for her i De Forenede 
Arabiske Emirater står ambitionerne i kø, og time is 
money. Der er et land, der skal bygges, og en fremtid, 
der venter forude. Her er ingen tid til sløseri, og rig-
dom er kun noget, der kommer af egen kraft. I hvert 
fald for størstedelen af befolkningen, der er emigre-
ret hertil fra alle dele af kloden.

Vi kører ud ad den endeløse motorvej gennem 
The Empty Quarter eller Rub al-Khali, som området 
hedder på disse breddegrader. En gigantisk ørken, 
der spreder sig fra Qatar over Saudi Arabien til De 
Forenede Arabiske Emirater og Yemen. Herude er 
der intet – deraf betegnelsen “Det tomme område.”

Familiens rødder betød alt for ham. 

præsident opført et luksusresort, 
der hvor hele eventyret begyndte: 
midt ude i ørkenen. I dag strømmer 
gæsterne til Qasr Al Sarab, også 
døbt livsnydernes oase

Af Tom Okke

abu dhabi
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-
tioner, for vi er på vej til Qasr Al Sarab – et luksu-
riøst ørkenresort, der ligger i Liwa-ørkenen, hvor 
Abu Dhabis royale familie oprindeligt stammer fra. 
Det var da også Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan 
– i daglig tale blot Sheik Zayed (1918-2004) – der 

-
gende ude mellem sanddynerne cirka 240 kilometer 
sydvest for Abu Dhabi by. Sheiken selv nåede ikke at 
se resortet blive færdigt før sin død, men hans efter-
mæle og visioner lever videre i det, der langsomt er 
ved at komme til syne ude i horisonten.

Men kan det virkelig passe? Er den lille plet, jeg 
kan se ude mellem sandbankerne, virkelig det fem-
stjernede resort, jeg har hørt så meget om? Eller 
er mine sanser bare sat ud af spil? Et fatamorgana 
måske?

Da vi nærmer os, kan jeg se en lille, interimistisk 
teltlejr og nogle sort-brune pletter på sandet rundt 
om. Det er kameler, simpelthen. En lille kamelfarm, 
hvor en hyrde passer sine dyr. De ørkenvante kame-
ler ser ikke ud til at lide nogen nød, men slentrer 
bare rundt i middagsheden, mens hyrden søger ind i 
skyggen under et lille halvtag.

Vi andre buldrer bare videre gennem sandet, til vi 
når vores mål: Qasr Al Sarab åbenbarer sig som en 
oase foran os, og vi træder ind i det, der mest af alt 
må siges at være et palads værdigt. Men knap nok 
indenfor søger vi ud igen, ud mod terrassen foran 
hovedbygningen, hvor det mest fantastiske pano-
ramavue over ørkenen folder sig ud. Man forstår, 
hvorfor Sheiken gerne ville vise denne del af sit land 
frem. Her er intet mindre end vidunderligt. Stilhe-
den er total. Skønheden ligeså.

Med solen i hovedrollen
Sent på eftermiddagen går jeg en tur rundt på resor-
tet, der ligger som en udstrakt bue over to kilome-
ter fra den ene ende til den anden. Forklaringen er 
enkel: Alle værelser og villaer har terrasser eller 
altaner, hvorfra der er udsigt til ørken og solned-
gang. 

Solen spiller generelt en hovedrolle i alt, hvad 
man foretager sig på Qasr Al Sarab. Fra solopgang 
tidlig morgen ude i ørkenen, over solbadning ved 
poolen omkring middagstid, til solnedgang, der 
bør opleves helt alene eller parvis sammen på top-
pen af en sandbanke. Det bliver næsten ikke mere 
ægte. Man må af og til knibe sig i armen for ikke at 

blanding af “Den engelske patient” og “The Tru-
man Show”. Er dette virkelig ørkenen – eller stop-

i horisonten?
Qasr Al Sarabs største attraktion er uden tvivl 

beliggenheden, men faciliteterne fejler nu heller ikke 
noget. Hotellets tre restauranter byder på et væld af 
lokale specialiteter samt internationale retter med 

hvorfra der er udsigt til sandbankerne fra løbebån-
dene. Bizart, men også ganske gennemført.

Når mørket sænker sig, er der selvfølgelig natte-
himlen og stjernerne, og de ses nu engang bedst ude 
under åben himmel, så hotellets personale dækker 
op ved små bålpladser samt i beduintelte, hvor vi 
sidder bænket rundt om små borde på kelimtæpper 
og stofpuder. I baggrunden spiller en musiker på sin 
medbragte kanun – et mellemøstlig strengeinstru-
ment med op til 78 strenge, der mest af alt ligner en 
guitar, der blot ligger på skødet.

Duften fra den store grill, hvor de tilbereder kyl-
ling, lam og oksekød, trænger ind i teltet, så enkelte 

Suiterne på Qasr Al 
Sarab er indrettet 
med små opholds-
stuer – alle med altan 
eller terrasse.

The Rooftop Bar byder 
på en solnedgang 
uden lige. Tjener, må 
jeg få en sundowner?

De store, komfortable 
soveværelser har  
alle udsigt til det,  
det hele handler  
om her: ørkenen.

Klokken er 05.28, da displayet på 
min iphone lyser op. Udenfor er det 
stadig mørkt, men jeg har sagt ja til 
at deltage i en tur ud i ørkenen for 
at se solen stå op. Med mobiltelefo-
nen i hånden tjekker jeg lige Google 
Maps, for hvor er jeg egentlig henne, 
tænker jeg et kort øjeblik.

Den lille, blå cursor zoomer ind 
på et helt blankt felt på skærmen. Og 

længere ind, og ud af ingenting duk-
ker det så op: Ørkenresortet Qasr 
Al Sarab ligger vitterligt midt ude i 
sandbankerne langt væk fra al civi-
lisation. Fascinerende.

morgendisen op til hovedbygningen. 
Det ligner næsten støv, men det er 
fugt, der har lagt sig over sandban-
kerne omkring mig. Det er lunt i 
luften, men alt ser anderledes ud, 
faktisk er det slet ikke til at se noget. 
Bare solen snart viser sig.

Pas på motionister
Sammen med tre andre morgen-
friske turister hopper jeg ind i en 

det sidste stykke ud i ørkenen. Vi er 
næsten ved at køre en motionist ned, 
da han løber i siden af vejen uden lys 
på. Men okay, hvis ikke han skulle 
løbe nu – hvornår så? Selv uden for 
højsæsonen kommer temperaturer-
ne snildt op på 30 grader om dagen.

Kareem hedder vores chauffør, der 
trykker godt til på speederen. Mon han ved, hvor 

“Hvem siger, jeg kan det?” siger han og smi-
ler skælmsk.

“Nej, bare rolig, jeg har taget denne tur mange 
gange efterhånden,” siger Kareem, der oprindeligt 

på en hotelskole i Schweiz og nu er endt “herude 
i midten af ingenting,” som han siger.

sin egen,” forklarer han.
Men pludselig siger han ikke mere, kører blot 

op og ned over sandbankerne.

-
ret,” siger han så.

“Den bakke plejer altså ikke at 
ligge derovre,” forklarer han, men 
gør det så igen: smiler.

“Nu er vi her. I kan bare hoppe 

og sørg for at drikke, så i ikke bliver 
dehydrerede,” siger Kareem og luk-
ker dørene på bilen.

Vi vælter os frem i sandet, det 
er svært at gå opad og især nedad 
– begge dele i mørke. Men forvent-
ningerne til oplevelsen forude holder 
os i gang i de små 20 minutter, vi gå 
gennem ørkenen. Og med et siger 
Kareem, at vi er nået frem.

“Drik noget mere vand, og nyd 
udsigten. Solen bør komme op der-
ovre,” siger han og peger ud i ingen-
ting.

Og så bliver der stille. Helt stille. 
Vi venter bare. Venter på, at solen 
står op. Men det sker ikke. Alt er 

-
dagsagtig som en solopgang pludse-
lig er blevet en event i sig selv. Men 
hvor er den så? Hvor er solen?

Solen står altid op
Kareem får rynker i panden. Han 
går lidt frem og tilbage, men kom-
mer så hen til os med den nedslåen-
de besked: Solen kommer ikke frem. 
Det er simpelthen for diset til, at vi 
kan se den. Måske senere på dagen, 
siger han.

-

ikke oplevet dette før. Det er også min første 
gang,” siger han og kan kun trøste os med, at vi 
sikkert har morgenbuffeten helt for os selv. Ingen 
andre står så tidligt op ude i ørkenen. Heldigvis 
får han ret.

Ørkenvandring i morgendisen

Vi er ude i ørkenen, 20 
kilometer fra grænsen 
til Saudi Arabien. Tag 
derud tidlig morgen 
og oplev solopgangen.
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søger ud for at trække frisk luft eller prøve en af de 
mange forskellige smagsvarianter på de vandpiber, 
som tjenerne ivrigt forsøger at lokke os til at prøve.

Ude i mørket kan jeg se lys ikke langt fra, hvor vi 

at undersøge, hvad det er, når det atter bliver lyst. I 
første omgang hopper jeg dog på hovedet i seng og 
kravler ned under dynerne af mærket Ploh – i øvrigt 
det samme dynebetræk, som de bruger på f.eks. Raf-

Mandarin Oriental verden over. 
Hvorfor gøre noget halvt, bare 

alting midt ude i ørkenen?

Stoppet af politiet

af, hvad der gemmer sig ovre på 
den anden side af Qasr Al Sarab. 
Hvad var det, jeg så i mørket 
aftenen før?

går af sted iført klipklapper – 
ikke det mest oplagte valg, når 
nu man skal på eventyr i ørke-
nen, men det er jo varmt. Næsten 28 grader.

lidt omkring. Ikke langt fra os står en helikopter. 
Hvad laver den herude?

siger manden og slår ud med armene.
“And no photos,” siger han og peger hen mod 

helikopteren, der har Abu Dhabi Police skrevet med 
store bogstaver hen langs siden.

Nå, det var træls, nu var jeg netop så tæt på. Men 
jeg kan ikke komme videre på gåben, så jeg beslutter 
mig for, at jeg må have assistance og opsøger hotel-

lets talsperson, Nancy Nusrally. Hun må da kunne 
fortælle mig, hvad der foregår ovre bag ved helikop-
teren.

“Ha, ha, ha,” griner hun, da jeg fortæller hende 
om min ørkenvandring tidligere på dagen.

“Helikopteren står der altid. Den tilhører gan-
ske rigtigt Abu Dhabi Police. Den skal være der, hvis 
der f.eks. sker en af vores gæster eller en af vores 
160 ansatte noget. Måske er det alvorligt, og så er 

det altså rart at kunne komme 
væk herfra i en fart,” fortæl-
ler Nancy Nusrally, der i sam-
me omgang afslører, at der 
såmænd ikke er noget suspekt 
ved de lys, jeg så i mørket afte-
nen før.

“Det er vores Royal Pavili-
on, du har set. Det er ti meget 
luksuriøse villaer, der er opført 
som en lille landsby eller oase. 
De ligger et godt stykke væk fra 
hovedbygningen, så man kan 
have området helt for sig selv. 

har benyttet sig af. Faktisk har 
-

ovre, hvor gæsterne har lejet samtlige ti villaer. Så 
fungerer det helt uafhængigt af hotellet,” forkla-
rer Nancy Nusrally og tilføjer, at et medlem af den 

engang har lejet hele Qasr Al Sarab – altså samtlige 
154 værelser og 42 villaer – da han fejrede sin ame-
rikanskfødte kones 40-års fødselsdag.

-
re omgivelser at fejre din fødselsdag i?” spørger hun 
og peger ud over sandbankerne omkring os.

Nej, det kan jeg faktisk ikke, tænker jeg, da jeg lidt 

passere tennisbanerne, basketballbanen og beach-

volleybanen, der vel hernede må kaldes ørkenvolley. 
Hvem spiller dog i denne varme?

-
vogn, der tager mig det sidste stykke op til hoved-
indgangen, hvor minibussen allerede holder klar. 
Den skal fragte os gennem ørkenen og ind til stor-
byen igen.

I mørket på motorvejen er det pludselig svært at 
se skønheden. Kun lyset fra de mange lastbiler fra 
oliefelterne lyser op, men nu sker der noget. Det er, 

ind i nødsporet og bremser op. Hvad er nu det?
Vi sætter farten op, men når lige at se, at lastbil-

chaufførerne har lagt sig om foran deres fører huse, 
hvor de har bredt bedetæpper ud og nu ligger på 
knæ i retning mod Mekka. Så nåede de det alligevel. 
Dagens sidste bøn.

Det føles næsten helt  
forkert: At ligge ved poolen 
midt ude i et gyldent  
ørkenlandskab. Men det  
er netop fascinationen.

Et medlem af 

familie fra Saudi Arabien 
lejede engang hele Qasr 
Al Sarab – samtlige 154 
værelser og 42 villaer  
– da han fejrede sin  
amerikanskfødte kones 
40-års fødselsdag
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●  Qasr Al Sarab er et femstjernet ørkenresort, to timers 
kørsel sydvest for Abu Dhabi i De Forenede Arabiske 
Emirater. Det er den thailandske hotelkæde Anantara, 
der driver resortet med 154 værelser og 42 villaer.

●  Højsæsonen i Abu Dhabi er fra september til april, 
hvor temperaturerne ligger på 25-35 grader. Resten 
af året er der meget varmt med op til 45 grader i 
skyggen. 

●  Pakkerejser inkl. transfer til og fra lufthavnen i 
Dubai kan f.eks. bookes via danske Peacock Travel, 

9500 kr./per person.
●  Du kan også selv arrangere ophold og transport via 

Anantara eller Emirates Airlines, der har daglige, 
-

billet på Economy Class koster fra ca. 3500 kr. Flyrej-
sen til Dubai tager ca. 6,5 timer og derefter er der tre 
timers køretur fra lufthavnen i Dubai til Qasr Al Sarab.

Vejen til Qasr Al Sarab


