Emirates Palace, Abu
Dhabi
Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Descriere Emirates Palace, Abu Dhabi 5*, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
Această proprietate este la 4 minute pe jos față de plajă. Hotelul Emirates Palace este situat pe o plajă privată cu o
lungime de 1,3 km din Golfului Arabiei, avand vedere la propriul golfuleț. Decorul cu nuante argintii, aurii si mozaic din
sticlă evocă istoria bogată a ospitalitătii arabe. Cu cele mai recente tehnologii si 14 localuri cu produse alimentare si
băuturi, această proprietate luxoasă oferă oaspetilor atat farmecul lumii vechi, cat si confortul modern.
Toate camerele si suitele sunt prevăzute cu lenjerie de pat luxoasă si mobilier de calitate. Unitătile au baie spatioasă
din marmură si sunt dotate cu iPad mini cu comenzi integrate pentru controlul facilităților camerei, TV HD interactiv cu
peste 150 de canale, filme gratuite, servicii la cerere si acces gratuit la internet WiFi de mare viteză. Pentru toate
camerele se oferă serviciu de majordom nonstop.
Restaurantul The Pavillion are vedere panoramică la mare si oferă meniuri à la carte sau bufete care contin o selectie
de mezze arăbesti si preparate de inspiratie orientală si internatională, precum si specialităti din Emirate de la
restaurantul Mezlai.
Gama diversă de preparate culinare din intreaga lume, asigurată de Emirates Palace in cele 14 restaurante opulente,
asigură mese care vor tenta orice gastronom. Oaspetii pot degusta fructe de mare rafinate la Sayad, intr-un cadru cu
vedere magnifică la golf, iar Barul Caviar este renumit pentru sampaniile de renume mondial si pentru caviarul servit.
De asemenea, puteti lua masa in stil local la Mezlai sau puteti savura un bufet international la La Vendôme.
Hotelul are 2 piscine mari si un centru spa, care oferă masaje si o gamă completă de tratamente corporale luxoase. De
asemenea, Emirates Palace include un centru de fitness si un club pentru copii atat de plăcut, incat cei mici nu vor mai
dori să plece.
Hotelul Emirates Palace este situat la 25 de minute cu masina de Aeroportul International Abu Dhabi si de Centrul
national de expozitii din Abu Dhabi. Emirates Palace se află la cateva minute de centre comerciale luxoase, restaurante
si institutii culturale, iar Marina Mall si Heritage Village sunt situate la doar 7 minute cu masina.
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