Atlantis The Palm Dubai
Palm Jumeirah, United Arab Emirates
Dubai / The Palm Jumeirah

Descriere Atlantis The Palm Dubai 5*, Palm Jumeirah, United Arab Emirates
Situat pe Insula Palm Jumeirah din Dubai, hotelul de 5 stele Atlantis the Palm se bucură de o plajă privată cu nisip şi
are vedere impresionantă la Golful Arabiei. Oferă un acvariu subacvatic, oportunităţi de înot cu delfinii şi un parc
acvatic mare. Mall of the Emirates este la 20 de minute de mers cu maşina. Clubul de golf Emirates se află la 3 km.
Emblematicele Burj Khalifa şi Dubai Mall sunt la 25 de minute de mers cu maşina de Atlantis. Palm Jumeirah este o
alegere excelentă pentru călătorii interesați de Relaxare, Plajă și Cumpărături de mărci de lux. Capacitatea maxima cu
extra bed: 2 adl+2chd&1inf sau 3 adl + 1 chd&1 inf / delux, ocean delux, palm beach, imperial club. GRATUIT:intrarea
nelimitata in AQUAVENTURE WATERPARK si THE LOST CHAMBERS AQUARIUM
Localizare
Mall of the Emirates este la 20 de minute de mers cu masina. Clubul de golf Emirates se afla la 3 km. Emblematicele
Burj Khalifa şi Dubai Mall sunt la 25 de minute de mers cu masina de Atlantis.
Facilitati Hotel
Optiunile de luat masa includ restaurantul Yuan, care serveste preparate chinezesti specifice provinciei Sichuan, întrun cadru modern. Restaurantul premiat Nobu asigura specialitati japoneze contemporane, cu influente arabesti.
Aquaventure, cel mai mare parc acvatic din Orientul Mijlociu, ofera Turnul lui Neptun şi Turnul lui Poseidon, cu
numeroase tobogane de apa captivante. Exista si un loc de joaca în apa pentru oaspetii mai tineri. În plus, oaspetii se
pot bucura de tratamente faciale si corporale la centrul spa ShuiQi. Sala de sport asigura antrenori de fitness personali.
Facilitati Camere
Amenajate cu un balcon cu vedere pitoreasca, unitatile de cazare elegante au decor cu accente arabesti şi oceanice.
Includ un TV cu ecran plat cu canale prin satelit, o zona de relaxare si un minibar. De asemenea, sunt dotate cu
facilitati gratuite pentru prepararea de ceai/cafea. Baia are cabina de dus si cada separata.
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