DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND *****
Destinace: Emiráty - RAS AL KHAIMAH

Hotel Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island se nachází na uměle vybudovaném ostrově Marjan
Island poblíž města Al Hamra v emirátu Ras Al Khaimah. Tento luxusní hotel byl otevřen v roce 2014 a
nabízí soukromou písečnou pláž dlouhou 650 metrů a ubytování v pěkně zařízených pokojích s balkony a
výhledem na Perský záliv, včetně Wi-Fi připojení zdarma v lobby. Všech 485 pokojů je vybaveno
klimatizací, TV s plochou obrazovkou, minibarem, vysoušečem vlasů, trezorem, telefonem, Wi-Fi
připojením a příslušenstvím pro přípravu čaje a kávy. V koupelnách je vana nebo sprcha a balkón je s
výhledem na bazén nebo na moře. Hotel též disponuje pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.
Bezbarierový pohyb je možný v celém areálu hotelu včetně bazénu. Hosté se mohou najíst v jedné ze 7
hotelových restaurací a barů, včetně celodenní jídelny, 2 speciálních restaurací a střešního baru.
Jmenujme alespoň restauraci Al Marjan, což je hlavní restaurace s menu obsahující orientální i mezinárodní
kuchyni, Brasserie - restaurace nejen pro hotelové hosty, ale i pro veřejnost nabízející místní i evropskou
kuchyni, výběr piva i vína a The Anchor - restaurace a bar nabízející britské speciality a mnoho druhů piv.
Resort zahrnuje fitness centrum a 5 bazénů, přičemž jeden z nich je s nastavitelnou teplotou. Pro děti je tu
dětský klub, dětská hřiště a 2 dětské bazény. Relaxovat můžete ve wellness centru se saunou, vířivkou a
řadou procedur, které jsou za poplatek. Letiště v Dubaji je 50 minut cesty.
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Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV
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Trezor

Internetové připojení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V SHARJAH

44,5 km

LETIŠTĚ V DUBAJI

59,5 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

175,2 km

