OCEANIC KHORFAKKAN RESORT AND SPA ****
Destinace: Emiráty - FUJAIRAH

Tento resort se nachází v pobřežním městečku Khor Fakkan, pouhých 20 minut jízdy autem od pulzujícího
města Fujairah. Centrum poklidného městečka Khor Fakkan je vzdáleno asi 15 minut chůze po pěší
promenádě, kde se nacházejí různé obchody a místní restaurace (libanonská, arabská, mezinárodní, fast
food). Vzdálenost od letiště v Dubaji je přibližně 90 min. Na požádání je zajišťována doprava na letiště.
Soukromé parkoviště v areálu mohou hosté využívat zdarma. Všech 177 prostorných, moderně
zařízených, klimatizovaných pokojů disponuje výhledem na moře a mají vlastní minibar s nealkoholickými
nápoji (za poplatek), trezor, satelitní TV, Wi-Fi připojení, koupelnu s vanou a WC, vysoušeč vlasů a
příslušenství k přípravě kávy a čaje. V apartmá navíc najdete prostorný obývací pokoj s pohovkou a jídelní
částí. Hotel nabízí soukromou pláž, venkovní bazén, fitness a welness centrum, saunu, tenisový kurt,
golfové hřiště (vzdáleno 3km) a potápěčské centrum. Pro děti má hotel připraveno dětské hřiště. Dále je
zde přítomna nonstop recepce, 24h pokojová služba a úschovna zavazadel. V hlavní hotelové restauraci
Al Murjan se každý den se podává snídaně, oběd i večeře jak formou bufetu se můžete těšit na výběr
specialit z menu formou à la carte. Snídani si lze díky nepřetržitě dostupné pokojové službě vychutnat v
pohodlí pokoje. NA mořských polodech si pochutnáte v restauraci Bab Al Bahar. Pro kávu či jíné teplé a
studené nápoje a občerstvení si můžete zajít do Café Oceanic.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Dětský koutek

Parkování zdarma

Plavecký bazén

Sauna

Fitness

Tenis

Golf

Pláž

Restaurace

Potápěčské centrum

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

99,8 km

AL AIN

140,2 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

199,9 km

