HILTON RESORT & SPA RAS AL KHAIMAH *****
Destinace: Emiráty - RAS AL KHAIMAH

Tento luxusní pětihvězdičkový resort se nachází na 2 km dlouhé soukromé pláži s bílým pískem na
severním cípu Arabského poloostrova. Ubytování je v pokojích hlavní hotelové budovy nebo plážových
vilkách s balkonem a výhledem na Arabské moře. Hotel má celkem 475 klimatizovaných pokojů
vybavených vlastní koupelnou a sociálním zařízením, telefonem, minibarem, plazmovou TV, DVD
přehrávačem a trezorem, vysokorychlostním Wi-Fi připojením. Plážové vilky jsou navíc vybaveny luxusním
ložním prádlem, francouzskými okny a koupelnou s mramorovou deskou. Resort disponuje 7 vyhřívanými
bazény, fitness centrem s kardio stroji, wellness centrem se saunou a nabídkou celé řady procedur a
masáží. Vybavení hotelu zahrnuje vstupní halu s recepcí, směnárnu, hlavní restauraci s venkovní terasou,
několik á la carte restaurací a barů, vířivku s výhledem na moře, terasu na slunění s lehátky a slunečníky
zdarma, dětský klub, dětské hřiště a dětské bazény (jeden z nich s tobogánem), obchod se suvenýry,
business centrum s konferenční místnostmi a kadeřnický salon. Ke stravování si můžete vybrat z mnoha
mezinárodních restaurací, které mimo jiné podávají jídla asijské, jihoamerické a italské kuchyně. Najdete
zde také bar přímo u bazénu, plážový bufet s nabídkou grilovaných jídel a whisky bar. Za poplatek zde lze
provozovat vodní sporty či potápění. Pro milovníky golfu je tu 18jamkové hřiště Tower Links. Centrum
města je vzdáleno pouhých 10 minut od hotelu.

Aktuální počasí

0 °C

0 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Parkování zdarma

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Kadeřnictví

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Potápěčské centrum

Směnárna

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Terasa / Balkon

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V DUBAJI

85,9 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

201,3 km

