JA PALM TREE COURT AND SPA *****
Destinace: Emiráty - DUBAI

Resort The JA Palm Tree Court and Spa leží jen pár metrů od břehů Perského zálivu a pyšní se 800m
soukromou pláží. K nákupnímu centru Mall of the Emirates dojedete autem za 30 minut a na letiště v
Dubaji je to 40 minut cesty. Resort také patří do společenství The Leading Hotels of the World a leží v
sousedství vyhlášeného 9jamkového golfového hřiště. Celkem disponuje 208 klimatizovanými, luxusními
pokoji a apartmány s vlastní velkou koupelnou s vanou a WC, prostorným balkonem nebo vlastní
zahradou. Pokoje jsou světlé a nabízí satelitní TV a DVD přehrávač, Wi-Fi připojení, minibar, trezor a
vysoušeč vlasů. Resort je obklopen svěžími zahradami s palmami a disponuje několika bazény, luxusním
wellness centrem a 16 restauracemi a bary. Co se týká zařízení relaxačního typu, hosté si mohou za
příplatek dopřát švédské, thajské nebo balijské masáže. K dispozici je také sauna a vířivka. Také
sportovních aktivit je tu mnoho, např. potápění, šnorchlování a nejrůznější vodní sporty typu windsurfingu,
vodních lyží, šlapacích kol, katamaránů a rybaření. Z ostatních sportů jmenujme fotbal, golf, badminton,
squash, minigolf, jízdu na koni či výuku střelby. K dispozici jsou služby recepce a pokojové služby, dále
služba hlídání dětí a hotelový kadeřník. Mezi další služby patří dětský klub, turistické informace a obchody
umístěné přímo v objektu. Hotel nabízí návštěvníkům využití kyvadlové dopravy do centra Dubaje (40
minut jízdy) a Abu Dhabi (45 minut jízdy).

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Kadeřnictví

Squash

Golf

Rybolov

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Hlídaní dětí

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Pokojová služba

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

46,9 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

69,6 km

AL AIN

111,2 km

