DOUBLETREE BY HILTON RAS AL KHAIMAH ****
Destinace: Emiráty - RAS AL KHAIMAH

Tento skvělý 4hvězdičkový hotel poskytuje výhled na zátoku Ras Al Khaimah, střešní bazén se salonkem a
lázně s kompletními službami. Nabízí elegantní ubytování i bezplatné parkování. Hotel má celkem 112
pokojů a 42 apartmá, všechna ubytování jsou klimatizovaná a vybavená vlastním sociálním zařízením,
koupelnou, trezorem, minibarem, telefonem, vysoušečem vlasů, posezením, moderním nábytkem a TV s
32palcovou LCD obrazovkou. U apartmá je navíc obývací pokoj a kuchyňka - což z něj dělá ideální
ubytování pro rodinu s dětmi. K dispozici je na požádání i donáška jídla přímo na pokoj. K dispozici je
recepce otevřená 24 hodin denně, denní tisk, terasa, možnost expresního přihlášení a odhlášení, trezor,
úschovna zavazadel, dětský klub a drobné obchody přímo v objektu. Taktéž provozuje wellness centrum,
které zahrnuje lázně, saunu, vířivku, nejrůznější masáže, ošetření obličeje i pedikúru. Fitness centrum
Fitness by Precor nabízí kardiovaskulární vybavení a činky. Stravování je v restauraci Podium, kde se
připravují nejrůznější mezinárodní pokrmy. K dispozici je také lobby bar, kavárna, střešní bar a na lehké
občerstvení a vodní dýmku si můžete zajít do baru TreeTop. 3 km od hotelového areálu se nachází i velmi
kvalitní golfové hřiště a v pěší vzdálenosti mnoho oblíbených nákupních center. Zdarma můžete využít
dopravu shuttle busem, který jezdí do sesterského hotelu DoubleTree By Hilton & Spa Marjan Island, kde
najdete centrum vodních sportů a 1,5 km dlouhou soukromou pláž.

Aktuální počasí
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Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Salonek

Dětský koutek

Parkování zdarma

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Restaurace

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Terasa / Balkon

Trezor

Internetové připojení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

85,2 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

200,5 km

