GRAND HYATT DUBAI *****
Destinace: Emiráty - DUBAI

Hotel Grand Hyatt Dubai se nachází v těsné blízkosti mezinárodního letiště v Dubaji, mrakodrapu Dubai
World Trade Centre, obchodního centra Dubai Mall a nejvyšší budovy světa Burj Khalifa. Tento
pětihvězdičkový hotel disponuje 682 klimatizovanými pokoji, které jsou vybaveny TV s plochou
obrazovkou, Wi-Fi připojením, minibarem a sociálním zařízením zahrnující mramorovou koupelnu s
masážní vanou, župany a toaletními potřebami. Hotel Grand Hyatt Dubai disponuje 13 restauracemi a
bary. Restaurace „Awtar“ servíruje libanonskou a arabskou kuchyni 7 dní v týdnu. Ve večerních hodinách
je k dispozici klientům také vodní dýmka. Dále hotel disponuje steakhouse restaurací „Manhattan Grill“
servírující převážně burgery a steaky v newyorském stylu. Restaurace „Andiamo“ servíruje italskou
kuchyni, restaurace „Peppercrab“ servíruje singapurskou kuchyni s nabídkou ryb a mořských plodů. Další
restaurací je „IZ“ servírující indickou kuchyni přímo před očima hostů. Restaurace „Wox“ servíruje asijskou
kuchyni. Další restaurace jménem „Sushi“ servíruje japonskou kuchyni a sushi. Hotel disponuje také wine
barem „Vinoteca“ nabízející širokou škálu vín a malé občerstvení. Dále má hotel „Al Nakheel Lounge“
umístěn v lobby hotelu disponující nabídkou snídaně pro hosty, čajů, sendvičů a pečivem. Hosté také
mohou ochutnat prémiové alkoholické nápoje za poplatek. Dále hotel disponuje jazzovým barem „Cooz“ s
nabídkou nápojů a doutníků. V tomto hotelu také nechybí „Poolside restaurant“, která je umístěna vedle
bazénu a nabízí svým klientům lehké občerstvení a osvěžující nápoje. Hotel také disponuje kavárnou
„Panini“ servírující kávu, domácí chléb a pečivo, panini, sendviče a zmrzlinu. Hotel disponuje restaurací
„The Collective by market Café“. Tato restaurace je umístěna v hotelové zahradě, kde se i jídlo připravuje.
Tato restaurace servíruje italskou, arabskou, indickou a grill kuchyni. Hotel disponuje 7 konferenčními
místnostmi, největším plesovým sálem v Dubaji, bazénem pro dospělé a dětským bazénem, posilovnou a
Spa „Ahasees“, salonem krásy a kadeřnictvím, parkovištěm za poplatek. Dále disponuje klubem pro děti.
Některé služby v tomto hotelu mohou být zpoplatněny.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Vinárna

Denní bar

Školící místnost

Dětský koutek

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Fitness

Kadeřnictví

Tenis

Restaurace

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Minibar

Klimatizace

Fén

WIFI

Internetové připojení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

5,0 km

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

6,4 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

110,7 km

AL AIN

119,4 km

