Roda Al Murooj Dubai
Downtown Hotel & Suites
Dubai Downtown, United Arab Emirates
Dubai / Downtown

Descriere Roda Al Murooj Dubai Downtown Hotel & Suites 5*, Dubai Downtown,
United Arab Emirates
(Vat) Rates are inclusive of 5% Value Added Tax starting from 01st January 2018 Previously "Al Murooj Rotana" Room
Category of Two Bedroom Suite change to " Two Bedroom Apartment" Tourism Dirham Fee per bed room per night will
pay by the guest at the hotel directly Check-In Time: 14:00 & Check-Out Time: 12:00nn. New Year Gala Dinner on
31.12.2017 No Check-in & Check-out is allowed on 31.12.2017
Localizare
Roda Al Murooj Hotel este situat la 40 de minute de mers cu mașina de Aeroportul Internațional Al Maktoum. Hotelul se
află la 10 minute de mers pe jos de Dubai Mall, Kidzania și acvariul cu grădină zoologică subacvatică din Dubai.
Aeroportul Internaţional Dubai este situat la 20 de minute de mers cu mașina.
Facilitati Hotel
Printre opțiunile de luat masa de la hotel se numără pub-ul premiat Double Decker și restaurantul Pergolas, care este
deschis toată ziua și servește preparate internaționale, precum și cafeneaua Circle & Ojos. Oaspeții pot solicita livrarea
mesei în cameră nonstop.
Centrul de wellness și de sănătate Flow include o sală de fitness complet echipată, saună și cadă cu hidromasaj.
Oaspeții pot rezerva tratamente de masaj la un cost suplimentar. De asemenea, complexul oferă servicii de babysitting
și are un salon de înfrumusețare, baie de aburi și terenuri de tenis.
Facilitati Camere
Unitățile de cazare luxoase oferă vedere la oraș sau la grădinile luxuriante din jur. Fiecare unitate de cazare include
zonă de relaxare, TV cu ecran plat, birou, minibar și facilități pentru prepararea de ceai/ cafea. Baia este dotată cu
uscător de păr și articole de toaletă gratuite

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.08.2022 10:07)

