LOU LOU'A BEACH RESORT ***
Destinace: Emiráty - SHARJAH

Tento oblíbený plážový hotel se nachází na pobřeží Perského zálivu Al Khan, necelé 3 km od centra města
Sharjah s tržištěm. V dosahu je oblíbený park Khalidiya, muzea, obchodní centra. Centrum Dubaje je
vzdálené 15 minut jízdy. Resort zajišťuje za příplatek transfery z a na mezinárodní letiště v Dubaji
vzdálené 15 km. Nabízí celkem 134 klasicky zařízených, klimatizovaných pokojů se satelitní TV, vlastní
koupelnou s WC, Wi-Fi připojením, minibarem a trezorem, vysoušečem vlasů, budíkem a telefonem. Pokoje
jsou bez balkónů, nicméně s výhledem na moře či do okolí. Hotel disponuje širokou škálou rekračního
vybavení, včetně vířivky, fitness centra, sauny, venkovního bazénu, dětského bazénu, lázní s masážemi a
léčebnými procedurami. Je zde možnost vodních sportů či si zahrát stolní tenis, případně plážový volejbal.
Součástí hotelu je i 300 m dlouhá, soukromá pláž s bílým pískem a pozvolným vstupem do moře. Lehátka
a slunečníky na pláži jsou zdarma. V hotelu je také business centrum, prádelna a čistírna, směnárna.
parkoviště, půjčovna aut a lze využít 24h pokojové služby, recepce či služby buzení. V hotelu je kavárna a
2 restaurace, přičemž jedna z nich je venkovní. V hlavní restauraci Al Khaiman najdete mezinárodní
kuchyni a stravování bufetovým způsobem i á la carte. Plážový restaurant a bar Al Waha podává drobné
občerstvení a nápoje a kavárna Lou Lou Café občerstvení a teplé nápoje.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Informace o pokoji

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Radiopřijímač

Minibar

Klimatizace

Trezor

WIFI

Pokojová služba

Služba buzení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

9,3 km

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

18,4 km

AL AIN

129,9 km

