ADDRESS DUBAI MARINA *****
Destinace: Emiráty - DUBAI

Address Dubai Marina hotel je situován v části Dubaje, kde průzračná voda odráží architektonická díla
tohoto města. V blízkosti tohoto hotelu se nachází obchodní centrum Dubai Marina Mall, bary a slunečné
pláže. Hotel je dobře situován, jelikož v blízkosti hosté naleznou dubajské metro a tramvaj. Hotel disponuje
200 pokoji a apartmány nabízející perfektní vyváženost pohodlí a luxusu. Všechny pokoje jsou vybaveny
nemodernějšími technologiemi a vybavením pro maximální pohodlí klienta. Pokoje nabízejí výhled na
dubajský přístav. Pokoje disponují televizorem s plochou obrazovkou, minibarem a trezorem. Hotel
disponuje restaurací s názvem "Mazina", kde si hosté mohou vychutnat mezinárodní speciality (asijské,
arabské a evropské pokrmy), vše připravováno před očima hostů. Dále se hosté mohu těšit na 2 noční
kluby "Shades" a "Nezesaussi Grill". Shades lounge situován vedle bazénu nabízející pokrmy,
inspirované středomořím. Nezesaussi Grill nabízí neformální atmosféru, kde mohou hosté sledovat sport
na velkém plátně a k tomu si vychutnat kvasinkové pivo a pokrmy dle nabídky. Hotel disponuje také lobby
lounge "Kambaa", kde si klienti mohou vybírat z mezinárodních pochoutek, lehkého pečiva, gurmánských
sendvičů a čajů a kávy. Pokud hosté vyhledávají relax a pohodu, tak v tomto hotelu mohou využít Spa,
která nabízí masáže organickými olejíčky, saunu a parní lázně a to vše s výhledem na přístav, dále klienti
mohou využít hotelového fitness centra. Hotel nabízí také bazén, klub pro děti a pro hosty, kteří jsou
ubytování v Club room mohou využít Club lounge, kde jsou k dizpozici další služby. Některé služby mohou
být zpoplatněny.

Aktuální počasí

29 °C

32 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Plavecký bazén

Sauna

Masáže

Fitness

Restaurace

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

18,9 km

LETIŠTĚ V DUBAJI

30,2 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

86,0 km

AL AIN

113,2 km

