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 Célállomás(ok)

Dubaj
Egyesült Arab Emírségek

1. naptól 5. napig (06/jún./2021 > 10/jún./2021)

 

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 
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Transzfer: Dubai Intl - Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 
06/06/2021 - Privát Standard 

 Szálláshelyek

Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers
 Jumeirah Lakes Towers, Cluster A, Building A2

      83 % 

 Superior King
 Csak szoba

A szállásról

Ez a kimondottan családoknak nyitott, kifinomult szálloda megtalálható: Dubai. A szálláshely mindössze 10.
0 kilométerre található a legközelebbi golfpályától, mely így könnyen elérhető a vendégek számára. A
létesítmény 10. 0 kilométernél közelebb található a pályáktól. A város legfontosabb tömegközlekedési
megállóiból a birtok könnyen elérhető. A létesítmény 5. 0 kilométerre található a legközelebbi strandtól. A
látogatók mindössze 35. 0 kilométert kell utazzanak a repülőtérig. A szálloda 20. 0 kilométerre található a
kikötőtől. Az épület összesen 168 otthonos vendégszobával rendelkezik. A hotelt a(z) 2013. évben
alapították meg. Azok számára, akik szeretnének másokkal kapcsolatban maradni, a nyilvános
helyiségekben és a privát területeken egyaránt internetkapcsolat is a rendelkezésére áll. Mivel ez az épület
24 órás recepciót kínál, így a vendégeket mindig szívesen fogadják. Továbbá a(z) Movenpick Hotel
Jumeirah Lakes Towers igény esetén gyermekek számára kiságyat is kínál. Az épület nyilvános
helyiségekkel, valamint 2 mozgássérültek számára is hozzáférhető hálószobával rendelkezik. Ez a
szálláshely nem állatbarát. A(z) Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers parkolási lehetőséget nyújt a
vendégek kényelme érdekében. Ez az épület zöld gyakorlatokat követ. A(z) Movenpick Hotel Jumeirah
Lakes Towers repülőtéri transzfert biztosít. Az üzleti célból utazók igénybe vehetik az üzleti létesítményeket
és szolgáltatásokat. Ebben a bájos ingatlanban ízletes csemegék széles választékát kínálják. Minden az
ingatlanban megszálló vendég biztosan méltányolni fogja az ingatlan étkezési lehetőségeit, ahol többféle
ételeket és italokat kínálnak. Az ezen a szálláshelyen megszálló utazók igénybe vehetik az ingatlan
wellness létesítményeit is.
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 4 éjszaka
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Transzfer: Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers - Dubai Intl 
10/06/2021 - Privát Standard 
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