Novotel Abu Dhabi Al
Bustan
Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Descriere Novotel Abu Dhabi Al Bustan 4*, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
Situat la 20 de minute de Aeroportul International din Abu Dhabi, Novotel Abu Dhabi Al Bustan oferă 361 de camere si
suite moderne. Acest hotel se află la doar 5 minute de Centrul National de Expozitii din Abu Dhabi (ADNEC), Cartierul
Ambasadelor si Orasul Sportului Zayed. Centrul orasului Abu Dhabi este la doar 15 minute de mers cu masina. Oaspetii
pot vizita atractii celebre, printre care Ferrari World, Yas Waterworld si Yas Mall pe insula Yas, situată la 20 km. Marea
Moschee a Şeicului Zayed se află la doar 5 minute de mers cu masina de hotel.
Toate camerele si suitele sunt decorate in nuante moderne. Fiecare cameră este prevăzută cu TV cu ecran plat,
canapea extensibilă, conexiune WiFi gratuită si fierbător electric. Suita include o cameră de zi cu o canapea. Baia are
dus si cadă.
Hotelul Novotel asigură un meniu echilibrat pentru mic dejun, pranz si cină sau gustări delicioase. Restaurantul tip
bufet Pepper este deschis pe tot parcursul zilei, iar restaurantul Choice Cut oferă o atmosferă deosebită, cu programe
de divertisment live.
Oaspetii se pot delecta cu o băutură la barul Waves de langă piscină sau pot savura cafeaua preferată la cafeneaua
Mellow. Novotel Abu Dhabi Al Bustan are o piscină in aer liber cu temperatură controlată, o piscină pentru copii, o
saună, o baie de aburi si o cadă cu hidromasaj interioară si in aer liber.
In plus, acest hotel potrivit pentru familii include un centru de fitness bine echipat si săli de masaj. Hotelul oferă un
calculator si acces gratuit la internet wireless de mare viteză. Această proprietate de 4 stele asigură o serie de facilităti
de afaceri, printre care un centru de afaceri, 7 săli de conferinte si o sală de baluri impozantă, cu suprafata de 1.385
m². De asemenea, oaspetii au la dispozitie o sală spatioasă pentru receptii. Proprietatea oferă parcare gratuită, precum
si parcare cu valet.
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