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Descriere Amwaj Rotana Jumeirah Beach 5* 5*, Dubai
AMWAJ ROTANA – JUMEIRAH BEACH 5*

Dubai
Localizare: în noua parte a orasului Jumeirah Beach Residence, pe promenada The
Walk, cu nenumarate magazine, restaurante si cafenele, în al doilea rând de la plaja
Jumeirah. La 25 km de centrul orasului si la 30 km de aeroportul Dubai.
Hotel: hotel modern cu panorama foarte frumoasa catre Arabian Golf. Hotelul face parte
din renumitul lant Rotana si pune la dispozi?ia clien?ilor restaurant principal „Horizon” cu
bucatarie interna?ionala, restaurant italian ”Rosso” si restaurantul ”Beni Hana” unde
pute?i savura fripturi, sushi, fructe de mare si tepaniyaki. Toate restaurantele au terase.
Piscina cu bazin separat pentru copii, bar la piscina si terasa amplasata la etajul al doilea
cu vedere spre mare, sezlonguri si umblere incluse. Exista acces la o plaja publica dintre
plajele Jumeirah. Hotelul mai are frizerie ?i coafor, bijuterie, un magazin mic, sauna, baie
cu aburi, jacuzzi si mai multe sali de masaj (contra cost).
Masa: mic dejun în sistem bufet. Daca opta?i pentru demipensiune- prânz sau cina în
sistem bufet în restaurantul Horizon incluse. Cina festiva obligatorie în 31. 12. 2012.
Camerele: 301. Classic seaview – cca 42 mp, confortabile si echipate cu bun gust,
dotate cu baie, wc, uscator de par, TV, telefon, internet contra cost, minibar, cafetiera,
seif, balcon si vedere laterala spre mare. Camera premium seaview – la fel ca si Classic
seaview dar cu vedere directa spre mare. Club Rotana seaview – 42 mp, la fel ca si
camerele Classic seaview, amplasate la etajele 21-25 cu vedere laterala spre mare.
Servicii incluse la camerele Club Rotana: bautura de întâmpinare la sosire, check in si
check out în Club lounge, mic dejunul se serve?te în lounge (între 6:30-11:00) sau în
restaurantul din Club lounge; peste zi ceai, cafea si bauturi nealcoolice, dupa-masa ceai
între 15:30 – 17:30 iar seara bauturi alcoolice selec?ionate si tartine între orele 18-20.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:26)

Camera Club Rotana Premium seaview: 42 mp la fel ca si camerele Club Rotana seaview
dar au în plus vedere directa spre mare.
Sport: centru fittness inclus.
Extra: zilnic apa minerala în camera.
Servicii incluse
-7 Nopti cazare cu mic dejun
-Transfer privat aeroport-hotel-aeroport;
-Bilete de avion si taxele de aeroport;
-1 Bagaj de cala de 20 kg/pers;

Servicii neincluse
-Asigurare medicala si storno-100 Ron/pers

Informatii utile
Conditii de calatorie:
- Pasaport valabil minim 6 luni de la intrarea in Dubai;
- Certificar RT-PCR negative obtinut cu max.72 de ore inainte de sosirea in Dubai.
Conditii de calatorie in Dubai
Itinerariul de zbor:
Zbor direct cu FlyDubai

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
All-inclusive

Tipuri servicii
Zbor
Transfer
Cazare
Masa
Mic dejun
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Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina exterioara
Restaurant
Bar
Spa
Sala de conferinte
Centru business

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon
Uscator de par
Seif

Tematica
Vacante deluxe
Shopping
Oferta de craciun
Oferte revelion 2022
Wellnes spa
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