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Dubaija 
Apvienotie Arābu Emirāti



Eiropas, Āzijas un Āfrikas krustcelēs izvietotā 
Dubaija ir tradicionālās arābu kultūras un 
futūristiskas metropoles košs apvienojums. 
Pilsēta ir kļuvusi par mūsdienīgu, starptautisku 
tirdzniecības, transporta un tūrisma centrmezglu, 
turklāt tajā radīti daži no pasaulē drosmīgākajiem 
arhitektūras sasniegumiem.

Dubaija

“... vieta, kur tiekas visi no visas pasaules.” 

Viņa Augstība šeihs Muhameds bin Rašids al Maktums 
(Mohammed bin Rashid Al Maktoum)



Jumeirah Emirates torņi, kas slejas augstu virs 
Dubaijas finanšu rajona, ir viena no ikoniskajām 
pilsētas iezīmēm. Lielākajā no abiem torņiem ir 
izvietots biroju komplekss, bet mazākais tornis ir 
grezna viesnīca ar 56 stāviem un 400 numuriem. 
Trīsstūrveida konstrukciju eksterjers radīts, 
iedvesmojoties no tradicionāliem islāma motīviem. 

Jumeirah Emirates torņi



Dubaijas rāmis

Dubaijas jaunākais arhitektūras apskates objekts 
ir iespaidīgais Dubaijas rāmis. Konstrukcijas 
augstums ir 150 m, bet platums 93 m, un tā 
metaforiski ierāmē pilsētas pagātnes un tagadnes 
attīstību, vienlaikus paverot panorāmas skatu uz 
emirātiem. 

Dubaijas strūklaka

Dubaijas strūklaka ir pasaulē lielākais horeogrāfiskais 
strūklaku komplekss. Tā izveidota 12 ha plašajā, 
cilvēku radītajā Burj Khalifa ezerā un raida 

ūdeni 152 metru augstumā, skanot klasiskajiem, 
mūsdienīgajiem un arābu skaņdarbiem. 



Burj Khalifa

Burj Khalifa sniedzas 828 m augstumā virs Dubaijas 
centra un ir augstākā ēka pasaulē jau kopš tās 
pabeigšanas 2010. gadā. Arhitekti šajā “vertikālajā 
pilsētā” iestrādājuši dažādus rakstus un elementus 
no tradicionālās islāma arhitektūras, apvienojot to 
ar īpaši mūsdienīgu dizainu.

“Cīņai par izcilību nav finiša līnijas.” 
Viņa Augstība šeihs Muhameds bin Rašids al Maktums 

(Mohammed bin Rashid Al Maktoum)



Burj Al Arab

Burj Al Arab Jumeirah īpatnējais buras veida siluets 
ir kļuvis par mūsdienīgās Dubaijas simbolu. Šai 
321 metru augstajai viesnīcai, kas būvēta ir cilvēku 
radītas trīsstūrveida salas, uz gan helikoptera 
nolaišanās laukums, gan zemūdens akvārija 
restorāns, kurā nokļūst pēc simulēta ceļojuma 
zemūdenē. 



Jumeirah Emirates 
torņi 

Augstākais no abiem 
torņiem sasniedz 
309 metru augstumu.

Fakti un informācija

Jumeirah Emirates 
torņi 

30 m augstā viesnīcas 
iekšējā pagalma lifti 
pārvietojas ar 4 metru 
ātrumu sekundē.

Dubaijas rāmis

Tiek prognozēts, ka 
Dubaijas rāmi ik gadu 
apmeklēs līdz pat 
2 miljoniem tūristu.

Dubaijas rāmis

Dubaijas rāmi 
nosedz vairāk nekā 
15 000 kvadrātmetru 
nerūsējošā tērauda 
zelta krāsā.

Dubaijas rāmis

Dubaijas rāmi vienlaikus 
var apmeklēt tikai 
200 cilvēki.

Dubaijas strūklaka

Dubaijas strūklaka 
vienlaikus var raidīt 
gaisā 83 000 litru 
ūdens.

Burj Khalifa

Apmēram 36 darbinieki 
strādā 3–4 mēnešus, 
lai notīrītu visu ārējo 
fasādi.

Burj Khalifa

Būvējot Burj Khalifu, 
tika izmantoti 330 000 
kubikmetri betona, 
pārspējot rekordu.

Burj Khalifa

Torņa būvniecībai bija 
nepieciešami 22 miljoni 
cilvēkstundu.

Burj Al Arab

Viesnīca Burj Al Arab 
tika atvērta 1999. gadā.

Burj Al Arab

Viesnīcas buras forma 
ir veidota, līdzinoties 
tradicionālajam arābu 
“dhow” kuģim.

Burj Al Arab

Viesnīcai ir pasaulē 
augstākais iekšējais 
pagalms, kas sasniedz 
gandrīz 180 m 
augstumu.



LEGO® Architecture

– vai jums tā patīk?

Ir spēkā noteikumi un nosacījumi.

LEGO Group vēlas uzzināt jūsu viedokli par jauno produktu, ko esat iegādājies. Jūsu atsauksmes palīdzēs virzīt šīs produktu sērijas 
turpmāko attīstību. Lūdzu, apmeklējiet vietni:

LEGO.com/productfeedback
Aizpildot mūsu īso aptaujas anketu, jūs automātiski piedalīsities LEGO® balvas izlozē.



LEGO® Architecture
LEGO® Architecture sērija radoši tver daudzu pasaules 
ievērojamāko vietu būtību un sniedz patīkamu un aizraujošu LEGO 
būvēšanas pieredzi.

Neatkarīgi no tā, vai jūs interesē ceļošana, dizains, vēsture vai 
arhitektūra, šie komplekti ir taustāms atgādinājums par lielisku 
ceļojumu, slavenu celtni, ko labi pazīstat, vai pilsētu, kuru sapņojat 
apmeklēt.

Visi LEGO Architecture komplekti ir veidoti, lai tos izliktu apskatei. 
Tas ir kas vairāk nekā tikai fotoattēls, jo modeļa būvēšana un 
izlikšana uz rakstāmgalda, grāmatu skapī vai plauktā ļauj domās 
nokļūt šajā vietā ikreiz, kad aplūkojat modeli.

Sekojiet mums

Ādams Rīds Takers (Adam Reed Tucker) ir viens no LEGO 
Architecture produktu līnijas līdzautoriem.
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