ADDRESS DUBAI MALL *****
Destinace: Emiráty - DUBAI

Address Dubai Mall hotel je situován v srdci části zvané Downtown Dubai. V rámci této části turisté
naleznou Dubajskou fontánu, nejvyšší budovu světa Burj Khalifa a jedno z největších obchodních center. Z
hotelu Address Dubai Mall se mohou hosté pohodlně dostat během cca 15 minut na Mezinárodní letiště v
Dubaji a do města objevovat ta nejzajímavější místa Dubaje. Hotel disponuje 244 luxusními pokoji
zahrnující také prezidentské apartmá. Pokoje disponují televizorem s plochou obrazovkou, dokovací stanicí
pro iPod a připojením k internetu. Dále pokoje disponují minibarem, trezorem a možností výběru polštáře
pro co nejpohodlnější spánek. Hotel disponuje restaurací s názvem "NA3NA3", kde hosté mohou vybírat
ze středoevropských specialit v arabském prostředí. Dále se hosté mohu těšit na 2 noční kluby "Cabana"
a "Boutiq". Cabana lounge nabízí rozsáhlý výhled na Burj Khalifa a hosté si zde mohou vybírat z pokrmů
grilovaných na špejlích a po západu slunce z celé řady koktejlů za doprovodu hudby od DJ. Boutiq lounge
nabízí umělecké a stylové prostředí. Hotel disponuje také lobby lounge "Karat", kde si klienti mohou
vybírat z lehkého občertvení v sofistikovaném prostředí. Pokud hosté vyhledávají relax a pohodu, tak v
tomto hotelu mohou využít Spa, které je zaměřeno na holistické oslovení těla, zahrnující aromaterapické
masáže, dále klienti mohou využít hotelového fitness centra, které je otevřeno 24 hodin denně. Hotel
nabízí také bazén, business lounge, klub pro děti a pro hosty, kteří jsou ubytování v Club, Tower nebo
Presidential Suite mohou využít Club lounge, kde jsou k dizpozici nadstandartní služby. Některé služby
mohou být zpoplatněny.

Aktuální počasí

29 °C

32 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Školící místnost

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Restaurace

Hlídaní dětí

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Minibar

Klimatizace

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

0,5 km

LETIŠTĚ V DUBAJI

10,9 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

105,2 km

AL AIN

118,4 km

