PALAZZO VERSACE HOTEL *****
Destinace: Emiráty - DUBAI

Hotel Palazzo Versace Dubai je situován ve středu čtvrti "Culture Village", méně než 15 minut od
Mezinárodního letiště Dubaj, nedaleko se nachází také "Burj Khalifa" a "Downtown Dubai". Tento hotel se
nachází podél pobřeží této developerské čtvrti. Hotel je postaven v arabském stylu a je obklopen
zahradami a přírodou. Tento hotel je symbolem životního stylu Versace. Každý kus nábytku a tkaniny v
pokojích tohoto hotelu je navržen či vyroben značkou Versace, exkluzivně pro hotel Palazzo Versace
Dubai. Tento pětihvězdičkový hotel disponuje 215 pokoji a 169 rezidencemi. Všechny pokoje jsou luxusně
zařízeny a disponují TV s plochou obrazovkou, Wi-Fi připojením, dokovací stanicí , pracovní stolem,
mramorovou koupelnou a balkonem či terasou. Rezidence se navíc dělí na 3 typy pokojů - Penthouse,
Simplex a Duplex. Rezidence disponují navíc koupelnou s vířivou vanou , oddělenou místností na praní
prádla, jídelní stolem pro 6 osob, plně vybavenou kuchyní a kosmetickou místností v obývacím pokoji.
Hotel disponuje elegantně zařízenou restaurací "Vanitas" servírující italskou kuchyni. Tato restaurace je
vhodná pro romantické večeře. Dále hotel disponuje restaurací "Mosaico", která je umístěna v lobby hotelu
a disponuje dvěma piány uprostřed. Restaurace podává obědy a večeře. Další restaurací kterou disponuje
hotel Versace je "Enigma". Tato restaurace servíruje pokrmy perské kuchyně a disponuje vnitřním i
venkovním sezením. Restaurace "Giardino" servíruje svým hostům pokrmy mezinárodní kuchyně
zahrnující možnosti výběru z italské, arabské, indické kuchyně. Hotel také disponuje barem "Qs Bar and
Lounge" servírující malé občerstvení a nápoje. Bar disponuje také živou hudbou. Dalším barem je "La Vita"
disponující nabídkou koktejlů, nápojů a vína. Hotel také disponuje salonkem "Gazebo" umístěným vedle
bazénu. Salonek disponuje nabídkou malého občerstvení a vodních dýmek. Hotel také disponuje restaurací
"Amalfi" servírující pokrmy mezinárodní kuchyně, saláty, pizzu, grilované pokrmy a další. Restaurace
disponuje venkovním sezením u bazénu. Hotel disponuje 3 konferenčními místnostmi, velkým tanečním
sálem, business centrem, bazénem, Spa centrem nabízející různé relaxační procedury, masáže a vířivku.
Dále hotel nabízí svým hostům dětský klub a kyvadlovou dopravu na pláž. Některé služby v tomto hotelu
mohou být zpoplatněny.

Aktuální počasí
Informace o hotelu

20 °C

24 °C

Denní bar

Školící místnost

Salonek

Dětský koutek

Hotelová doprava

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Masáže

Fitness

Restaurace

Prádelna

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

WIFI

Internetové připojení

Vybavená kuchyně

Kávovar

Pračka

Myčka na nádobí

Praní prádla

Zajímavá místa v okolí

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

4,1 km

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

7,6 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

111,5 km

AL AIN

118,7 km

