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 A városról
Ragyogó nap, pazar strandok, elérhető luxus, sivatagi kalandok: Dubaj méltán szerepel az utazók
kívánságlistáján. Ősszel-télen is strandidővel vár: napozáshoz, tengeri sportokhoz kiváló, éjszaka
pedig elegáns beach klubok és bárok várnak a metropolisz hosszan elnyúló, fehér homokos
partjain. Sportosaknak a Kite Beach a legjobb választás, ahol a névadó kite-szörfözés és a
szörfözés mellett például strandfocizni és röplabdázni is lehet. A Dubai Marina mesterséges
szigetén található a híres Jumeirah Beach: egy része az itteni hotelek vendégeinek van fenntartva,
de van nyilvános szakasza is. A panoráma pedig talán a Jumeirah Beach Hoteltől északra található
Sunset Beach-ről a legszebb, ahol a napozáshoz és szörfözéshez a Burj al-Arab adja a díszletet.
Dubaj a vásárlás-mániások paradicsoma: 60-nál is több bevásárlóközpont, december végén pedig
shopping fesztivál várja az érdeklődőket. De a város akkor is bőséggel tartogat izgalmakat, ha a
plázák butikjai kevéssé hoznak lázba. Fedezd fel teveháton a sivatagot, próbáld ki a sivatagi
snowboardozást, vagy látogasd meg a világ legnagyobb élményparkját, a 28 futballpályányi
területen, nemrégiben épült IMG Worlds of Adventure-t. 
Látványosságok
Mall of the Emirates, Dubai Creek, Dubai Marina, Dubai Mall, Medinat Jumeirah, Palm Jumeirah, 
Burj al Arab, Dubai Creek 

 



 

Carlton Palace Hotel


17/02/2021 - 24/02/2021 (7 éjszaka) 


 

DOUBLE DELUXE NEW YEAR SALES

Csak szoba  

A szállásról
Ez a helyi Carlton Palace Hotel Dubai Deira környékén helyezkedik el, ahonnan egy kb. 5 perces autóútra esik
Gold Souk piac vagy Dubai Creek (Dubai-patak). Ez a helyi 5 csillagos hotel kb. 1,1 km-re található Al Ghurair
Központ, ill. 4,3 km-re City Centre Deira bevásárlóközpont helyszíneitől. Élvezze ki a szálláshely kínálta
szabadidős létesítményeket és szolgáltatásokat, mint például a(z) éjszakai szórakozóhely, a(z) edzőterem, vagy
a(z) szabadtéri medence. A hotel kiegészítő szolgáltatásai között szerepelnek a következők: ingyenes
wifihozzáférés, concierge szolgálat és babysitter szolgáltatás/gyermekfelügyelet (felár ellenében). Ha egy kis
vásárláshoz támad kedve, akkor járja körbe a különböző üzleteket. Úti célját könnyedén elérheti, hiszen a
szálláshely ingyenes járatot biztosít. Helyezze magát kényelembe a(z) 212 szoba egyikében, melyekben minibár is
található. A szobákban található televíziókon nézhető műholdas csatornák csatornák kínálata a vendégek
kikapcsolódását szolgálja. A(z) privát fürdőszoba (kizárólag azok, melyekben van fürdőkád is) felszerelései közé
tartozik designer piperecikkek és bidé. A kényelmi felszerelések és szolgáltatások közé tartozik telefon, széfek és
íróasztal is. 
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