25Hours Dubai One
Central
Sheikh Zayed, United Arab Emirates
Dubai / Sheikh Zayed Road

Descriere 25Hours Dubai One Central 5*, Sheikh Zayed, United Arab Emirates
25Hours Dubai One Central - Este greu să nu fii impresionat de cea mai nouă lucrare a lanțului de hoteluri 25hours. Au
deschis primul lor hotel în Dubai – și primul din afara Europei. Situat în Dubai, la mai puțin de 1 km de Dubai World
Trade Centre, 25hours Hotel Dubai One Central pune la dispoziție cazare, un restaurant, parcare privată gratuită, o
piscină în aer liber şi un bar. Proprietatea are o grădină și o terasă și se află la 2,5 km de Dubai Mall și la 2,7 km de
Burj Khalifa. La cazare există recepție deschisă nonstop, room service și schimb valutar.
Localizare

Hotelul se află lângă Sheikh Zayed Road, artera principală a Dubaiului, unde se află majoritatea zgârie-norilor orașului, inclusiv
City Walk Mall este la 2,7 km de 25hours Hotel One Central, iar Fântâna Dubai se află la 2,9 km. Cel mai apropiat
aeroport este Aeroportul Internațional Dubai, situat la 8 km
Facilitati Hotel

Pe acoperișul hotelului 25hours Dubai One Central se afla una dintre cele mai tari opțiuni de cazare din Dubai si anume piscin

Facilitati Camere
Există cinci teme de cameră din care puteți alege. În camera de inspirație beduină, poveștile populare din Orientul
Mijlociu desfășoară povești vii. Camera Glamping are un fler pentru un lux fără pretenții, în timp ce suita Farmstay are
dușuri duble cu efect de ploaie și un hamac. Dacă sunteți în căutarea ceva și mai spațios, suita Artis Village de 72 mp
are o cadă în cameră și veți obține și propria dvs. bicicletă Schindelhauer. Cu toate acestea, cea mai luxoasă opțiune
este suita Hakawati. Pe lângă faptul că are spațiu foarte mare și un balcon privat, are caracteristici ciudate, cum ar fi
propriul ring de dans, saună privată și chiar și o cabină foto.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.08.2022 05:28)

