BM BEACH RESORT ****
Destinace: Emiráty - RAS AL KHAIMAH

Smartline Bin Majid Beach Resort zaujímá výhodnou polohu na pobřeží u soukromé, 800 m dlouhé,
písečné pláže. Ubytování je poskytováno v přízemních (cabana) nebo dvoupodlažních (chalets)
bungalovech, které jsou umístěny v pečlivě udržované zahradě. Nabízí venkovní bazén, pokoje s výhledem
na moře a Wi-Fi připojení dostupné ve společných prostorách zdarma. Všech 173 pokojů v letovisku Bin
Majid Beach Resort má individuálně ovladatelnou klimatizaci, vlastní sociální zařízení, moderní dřevěný
nábytek, minibar, trezor, telefon, satelitní TV a luxusní koupelnu. Každý pokoj typu chalet disponuje i
balkónem, případně terasou. V areálu najdete např. výtečný restaurant Oasis, v němž si v přímé blízkosti
bazénu si můžete pochutnat na široké škále pokrmů mezinárodní kuchyně. V arabské kavárně si můžete
relaxovat u kouření vodní dýmky. Noční klub nabízí živou hudbu a tradiční tance. Smartline Bin Majid
Beach Resort disponuje 3 samostatnými bazény včetně dětského brouzdaliště a pestrým zázemím pro
rekreační aktivity, včetně tenisu, plážového volejbalu, stolního tenisu, fotbalového hřiště, tenisového
kurtu, biliáru a vodních sportů.Smartline Bin Majid Beach Resort je vzdálený cca 25 minut jízdy od centra
města, 3 km od golfového klubu Al Hamra a jednu hodinu jízdy od mezinárodního letiště v Dubaji. V
letovisku je nepřetržitě otevřená recepce a neplacené soukromé parkoviště. V areálu resortu se též
nachází obchod se suvenýry, směnárna, půjčovna automobilů či wellness centrum.

Aktuální počasí

20 °C

24 °C

Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Trezor na recepci

Parkování zdarma

Parkoviště v dosahu

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Tenis

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Směnárna

Internet lobby

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

TV

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Pokojová služba

Služba buzení

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

59,8 km

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

70,9 km

AL AIN

158,9 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

175,3 km

