THE COVE ROTANA RESORT *****
Destinace: Emiráty - RAS AL KHAIMAH

Cove Rotana Resort se nachází na okraji města Ras Al Khaimah na pobřeží Perského zálivu. Do centra
města je to jen 8 km. Mezinárodní letiště v Dubaji je vzdáleno 87 km. Hotel nabízí moderní ubytování, 2
restaurace, 5 barů a soukromou písečnou pláž s pozvolným vstupem do moře a délkou 600 m. Lehátka a
slunečníky jsou zdarma. Všech 204 pokojů je stylově zařízeno v moderním arabském stylu a najdete v nich
satelitní TV, individuálně ovladatelnou klimatizaci, vlastní sociální zařízení a koupelnu, telefon, trezor,
minibar, internet (za poplatek), vysoušeč vlasů a soukromý balkon. K dispozici je také 79 luxusních vil s
výhledem do zahrady nebo na lagunu a k některým z nich patří soukromý bazén. Resort má restaurace, ve
kterých se připravují pokrmy čínské, středomořské a americké kuchyně. V plážovém altánu a v baru u
bazénu si můžete dát lehké občerstvení a nápoje. Hotel má vstupní halu s recepcí a lobby, hlavní a á la
carte restauraci, bar, kavárnu, 2 venkovní bazény, terasu na slunění s lehátky a osuškami zdarma,
konferenční místnost, obchod se suvenýry a salon krásy. Fitness Bodylines má moderní posilovnu a nabízí
skupinové lekce. Dále se můžete věnovat mnoha vodním sportům, rybaření, stolnímu tenisu, šipkám nebo
golfu a pro děti je připravený dětský bazén a klub Flippers. Také se zde nachází wellness centrum s
vířivkou, saunou, parními lázněmi a masážemi pod dohledem odborného personálu.

Aktuální počasí

24 °C

27 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Plavecký bazén

Vířivá koupel

Sauna

Masáže

Fitness

Golf

Rybolov

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Diskotéka

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

74,8 km

LETIŠTĚ ABU DHABI

190,2 km

