RIXOS BAB AL BAHR *****
Destinace: Emiráty - RAS AL KHAIMAH

Hotelový resort Rixos Bab Al Bahr se nachází v Ras Al Khaimah přímo na nedotčené písečné pláži umělého
ostrova Marjan Island a je symbolem spojení luxusu a tradiční turecké pohostinnosti v plné své
velkoleposti. Všech 650 klimatizovaných pokojů a apartmá má koupelnu s toaletou, TV s plochou
obrazovkou, Wi-Fi připojení, trezor, minibar a příslušenství pro přípravu čaje a kávy. Některá apartmá mají
balkon s panoramatickým výhledem na moře. Hotel je bezbariérový a disponuje pokoji přizpůsobenými pro
handicapované klienty. Tento Ultra All Inclusive resort nabízí neomezenou konzumaci jídla a pití v 16
restauracích a barech z nichž je hlavní celodenní restaurací Seven Heights, která podává jídla ze všech
koutů světa formou bufetu, dalších osm restaurací podávající jídla formou à la carte. Jmenovitě Fish Bone,
oplývající specialitami v podobě darů moře či orientální restaurace Aja. Dále je zde přítomno 7 barů, z
nichž nejživějším je Mojito Bar. K dispozici je také pokojová služba. V resortu si můžete zaplavat ve
venkovním bazénu nebo se opalovat na pláži, která k němu patří. K aktivnímu odpočinku vám poslouží
kompletně vybavené fitness centrum. Resort provozuje také wellness centrum, dětský klub a klub pro
mládež. Hotelový areál je vzdálený 25 minut autem od centra města Ras Al Khaimah a 60 minut od
mezinárodního letiště v Dubaji.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Salonek

Dětský koutek

Výtah

Trezor na recepci

Parkování zdarma

Plavecký bazén

Sauna

Masáže

Fitness

Tenis

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Terasa / Balkon

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Bezbariérový pokoj

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

LETIŠTĚ V SHARJAH

44,1 km

LETIŠTĚ V DUBAJI

59,3 km

DUBAI FRAME

65,4 km

DUBAI MALL

70,1 km

BURJ KHALIFA - NEJVYŠŠÍ BUDOVA SVĚTA

70,4 km

