SOFITEL THE PALM RESORT & SPA *****
Destinace: Emiráty - DUBAI

Hotel stojí na východním půlměsíci uměle vybudovaného poloostrova The Palm Jumeirah se snadným
přístupem do obchodních či nákupních čtvrtí v centru města. Pro využití volného času poslouží 500m úsek
soukromé pláže s pohledem na nekonečný Perský záliv, což vybízí k úžasné relaxaci. Vodní park
Aquaventures je co by kamenem dohodil. Hotel disponuje 361 vzdušnými a jemně energizujícími pokoji a
apartmány z nichž některé mají balkon s výhledem na úžasné moře a některé na poloostrov The Palm
Jumeirah. Design koupelen s toaletou se nese v polynéském duchu a oslavuje přírodní krásu kombinací
exotického dřeva a kamenů. Ve všech pokojích najdete TV s plochou obrazovkou, minibar, příslušenství
pro přípravu kávy a čaje, šatní skříň a dokovací stanici značky Bose. Apartmá mají obývací pokoj s jídelním
koutem a vlastní koupelnu s toaletními potřebami značky Lanvin nebo Hermes. Pro aktivní odpočinek
můžete využít služeb fitness centra So Fit, 2 tenisových kurtů nebo také vodních sportů. Pokud jste
milovníci golfu, nejbližší hřiště je vzdáleno 3 km. Pro relaxaci můžete využít kosmetických ošetření či
masáží ve welness centru So Spa. Sofitel podává výborná jídla mezinárodní, francouzské, asijské a italské
kuchyně. Porter House připravuje grilované pochoutky, bar Maui Beach vás bude lákat koktejly přímo na
pláži. Restaurace Hong Loong s autentickou čínskou kuchyní a přímým výhledem na moře nabízí vaření
před zraky hostů. Letiště je vzdáleno cca 35 minut jízdy.

Aktuální počasí

31 °C

32 °C

Informace o hotelu
Kongresový sál

Dětský koutek

Plavecký bazén

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

15,6 km

LETIŠTĚ V DUBAJI

26,8 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

91,3 km

AL AIN

119,4 km

