CITY SEASONS HOTEL DUBAI ****
Destinace: Emiráty - DUBAI

City Seasons Hotel je situován v historickém obchodním centru města Deira, 5 minut chůze od stanice
metra Deira a nákupního centra Deira City Center. Hotel nabízí 180 elegantně vybavených pokojů.
Všechny pokoje jsou vybaveny kabelovou TV s více než 50 mezinárodními programy, internetovým
připojením, minibarem, elektronickým trezorem a vybavením pro přípravu kávy a čaje. Dále pokoje
disponují vlastním sociálním zařízením s fénem, župany a pantoflemi. Dále hotel nabízí praní a sušení
prádla. K dispozice je také žehlička a žehlící prkno. Hotel disponuje Restaurací s názvem "New Season",
která je umístěna v přízemí nabízející mezinárodní, asijské či arabské pokrmy. Restaurace je rozdělena do
dvou částí. V jedné části se podávají předkrmy a různé variace salátů a v druhé části se podávají hlavní
jídla a jídla z grilu. Hotel City Seasons 24 hodin otevřeným lobby loungem s názvem "Al Nakheel", kde si
hosté mohou vychutnat čerstvou kávu, čaj, zákusky a čerstvé pečivo. Hosté se mohou těšit na nově
otevřenou kavárnu "Rimo Café", která je situována na terase vedle "New Season" restaurace, kde se
podávají nápoje, malé občerstvení a vodní dýmky pro milovníky ochucených tabáků. Hotel nabízí klientům
také sportovní a relaxační zázemí jako např. střešní bazén se sluneční terasou, posilovnu, saunu a vířivku.
Lily and Peach Spa nabízí hostům masáže, holistickou péči pro obličej a tělo. Vezměte prosím na
vědomí, že v hotelu se nepodává alkohol!

Aktuální počasí

22 °C

22 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Kongresový sál

Salonek

Výtah

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Krytý bazén

Masáže

Fitness

Restaurace

Svatby

Bar 24 hodin

Internet lobby

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Placené TV programy

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Nekuřácké pokoje

Kávovar

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

3,0 km

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

9,0 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

113,6 km

AL AIN

122,0 km

