HILTON FUJAIRAH RESORT *****
Destinace: Emiráty - FUJAIRAH

Tento hotel se nachází v krásné zahradě přímo u pláže ve městě Fujairah, vzdáleného 60 minut jízdy z
mezinárodního letiště v Dubaji. V resortu je celkem 104 luxusních, renovavaných pokojů a naleznete zde i
horské chatky s ergonomicky zařízenou pracovní částí a satelitní TV. Pokoje nabízí výhled do zahrady nebo
na moře, mají individuální klimatizaci, vlastní koupelnu s WC, trezor, kávovar, minibar (za poplatek), TV,
internetové připojení, a vysoušeč vlasů. Hotel má vlastní pláž a venkovní bazén a stojí naproti pohoří Al
Hajar. Nabízí možnosti provozování různých vodních sportů jako je wakeboarding, rybaření, kanoistika,
plachtění nebo jízda na za lodí taženým nafukovacím banánem. K dispozici je také dobře vybavené fitness
centrum se saunou a parní saunou, 2 tenisové kurty či basketbalové a volejbalové hřiště. Také je zde
možnost zajít si do wellness centra na masáž pod dohledem odborného personálu či využít služeb salonu
krásy. Pro nejmenší je zde připraven dětský klub, dětské hřiště a rodiče zajisté ocení službu hlídání dětí (za
poplatek). V hotelu je vstupní hala s recepcí, konferenční místnost a obchod se suvenýry. Vysokorychlostní
internet je k dispozici za poplatek ve veřejných prostorách i na pokojích. Celkem jsou v hotelu 2 restaurace
a 2 bary. Breezes Bar and Terrace podává čerstvé mořské plody a restaurace Al Ghourfa nabízí výběr z
místní i mezinárodní kuchyně. Koktejly si vychutnáte ve Fez baru a sportovní přenosy můžete sledovat v
Central Pubu.
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Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Plavecký bazén

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Rybolov

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Hlídaní dětí

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Klimatizace

Fén

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Kávovar

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

100,6 km

AL AIN

117,3 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

188,5 km

