
Vàng ở Dubai - L’or à Dubai 
                               

1. Vàng được bán như... rau ngoài chợ 
 
Được mệnh danh là "Thành phố vàng", Dubai bày bán vàng la liệt ở các cửa hàng 
trên đường phố hay những khu chợ sầm uất. Chính vì vậy, nếu có dịp ghé thăm 
Dubai, bất cứ du khách nào cũng sẽ phải tới cửa hàng vàng để chiêm ngưỡng và 
mua sắm các loại trang sức làm bằng vàng với giá thành cực rẻ. 
  
 
Vàng được chăng như dây nhện ở 1 cửa hàng. 

  
Một trong những địa điểm không thể bỏ qua chính là chợ vàng Gold Souk, nơi 
được mệnh danh là địa chỉ bán vàng rẻ nhất thế giới. Tại đây, vàng được bán 
theo kg và du khách vẫn có thể mặc cả để mua được sản phẩm với giá thành vừa 
ý. 
  

  
Các loại vòng bằng vàng được bày bán nhiều hơn cả. 

  
2. Rút vàng từ ATM 
  
Nếu như người dân trên thế giới đã quá quen thuộc với việc rút tiền từ cây ATM thì chắc chắn mọi người sẽ 
phải há miệng ngạc nhiên khi biết người dân Dubai còn có cả ATM để rút vàng. 
  

Tủ rút vàng được đặt ở các trung 
tâm thương mại lớn nhằm phục 
vụ nhu cầu của người dân Dubai. 
 

  
ATM rút vàng thực tế là 
những máy bán vàng tự 
động, nơi khách hàng có thể 
mua các thỏi vàng có trọng 
lượng từ 1g đến 250g. Được 
biết, giá vàng tại cây ATM sẽ 
thay đổi 10 phút một lần theo 
giá vàng quốc tế. 
  
 

Giá vàng sẽ được thay đổi 10 phút một lần theo giá vàng quốc tế. 
  
 
 



3. Điện thoại dát vàng 
  
Ở Dubai, những chiếc điện thoại được dát vàng mới có thể thể hiện được đẳng cấp và sự ăn chơi của các đại 
gia. Để phục vụ nhu cầu này của giới thượng lưu, các cửa hàng điện thoại tại thành phố này luôn bày bán 
những chiếc Vertu mạ vàng có giá ngang ngửa với giá của một ngôi nhà tại một thành phố lớn. 
  

  
Những chiếc Vertu mạ vàng có giá rất cao. 

  
4. Xe hơi cũng phải dát vàng cả chiếc. 
  
Cũng tương tự như điện thoại, các đại gia Dubai thường chi một khoản tiền lớn lao để dát vàng cho chiếc xe 
hơi yêu thích của mình. Xe dát vàng được coi là biểu tượng cho sự giàu sang, giai cấp của giới thượng lưu. 
  

   
Những chiếc xe dát vàng.                                                                                          Hay nạm kim cương. 
  
5. Bàn bi lắc mạ vàng, nạm Kim Cương 

  
Không chỉ phô trương với người đi đường bằng điện thoại 
hay xe hơi mạ vàng, chiếc bàn bi lắc cũng được mạ vàng và 
nạm kim cương như trong bức ảnh bên đây. Điều này đủ 
chứng minh sự "điên rồ" và phong cách dùng vàng có một 
không hai của giới nhà giàu Dubai. 
 
  
 
 
6. Đồ ăn, thức uống dát vàng. 
  
Nghe thật điên rồ nhưng quả thực Dubai vốn nổi tiếng với 
món bánh cupcake dát vàng, kem dát vàng và cả trà... mạ 
vàng.   

 Bánh cupcake dát vàng thường được bán với giá 1.223USD/set (hơn 26 triệu đồng). Quảng cáo đi 
kèm loại bánh này là một thìa kem socola và một bát kem tươi. 

  
 



Bánh cupcake dát vàng ở Dubai. 
  
Loại bánh cupcake dát vàng được giới nhà giàu Dubai ưa thích. 
Do giá thành rất cao nên loại bánh này được liệt kê trong danh sách 
những món ăn đắt nhất thế giới.  
 
Để được thưởng thức món bánh đặc biệt, khách hàng sẽ phải đặt bánh 
trước 48 giờ tại cửa hàng Bloomsburys, Dubai. 
 
Đây là 1 trong những món ăn đắt nhất thế giới. 
 

 

 Trong khi đó, món kem dát vàng tại Dubai cũng khá đắt với giá 816 USD/cốc (hơn 17 triệu đồng). 
 

  
  

 Cũng gây kinh ngạc cho người dân trên toàn thế giới là món trà mạ vàng được bán ở quán Cà phê 
mang tên Mocca Art. Tại đây, người ta dùng những lá trà được mạ vàng để phục vụ khách với niềm 
tin, mọi bệnh tật sẽ được đẩy lùi khi sử dụng thức uống đặc biệt này.Vào thời điểm mới mở quán, một 
ấm trà này được bán với giá 62USD. 

  
Trà mạ vàng được cho là có lợi cho sức khỏe. 

 
Mahran, chủ quán cafe này, cho biết trà của anh chiết xuất khá công phu 
và theo một công thức đặc biệt. Ban đầu, cửa hàng của anh sẽ lấy những 
lá trà Tích Lan ở vùng Sri Lanka, rồi gửi sang Đức. Ở đây, trà sẽ được mạ 
vàng. Sau đó, chúng mới được chuyển đến Dubai. “Tôi thường chuyển 
vàng đến một công ty tư nhân tại Đức. Ở đây, người ta sẽ dát thành những 
tấm vàng với nhiều loại khác nhau nhưng tuyệt đối phải là vàng ăn được”, 
anh Mahran nói. 
  

Được biết, thông thường vàng trang sức sẽ không thể ăn được vì giống như những kim loại khác, chúng khá 
nặng khiến cơ thể khó hấp thụ. Tuy nhiên, vàng dùng trong trà hay đồ ăn phải là thứ vàng có độ tinh khiết đạt 
mức hoàn hảo, không gây bất cứ tác hại nào nếu lưu lại trong cơ thể hơn 24h. Thậm chí theo nhiều tài liệu, 
uống trà vàng còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. 
 
 
 
 
 


