
DUBAJ

RAs Al KhAimAh

Hotely najvyššej kvality s prvotriednym 
servisom a pláže s bielym pieskom, kde 

sa Vaše sny premenia na skutočnosť.

Spojené Arabské
Emiráty 

hlavné mesto Abu Dhabi

emiráty 7 autonómnych emirátov

rozloha | obyvateľstvo 83 600 km² | 7 925 000 obyvateľov

jazyk arabčina, na komunikáciu angličtina

mena dirham, akceptovaná mena v obchodoch: euro, dolár

voda nepitná (z vodovodného systému)

časový posun zimný čas +3 hodiny, letný čas +2 hodiny

tradičné jedlá a nápoje  Shawarma (opečené mäso), Tabbouleh (šalát), Koussa 
 Mahshi (plnená cuketa), Warak Enab (vínne listy plnené 
 ryžou), Umm Ali (puding plnený sladkým pečivom)

čas trvania letu let tam 5 hod. 30 min. a let späť 6 hod.



DUBAJ
Najrýchlejšie rastúce 
mesto na svete, ktoré 
sa preslávilo krásny-
mi plážami zaliatymi 
slnkom a nakupovaním.

RAS Al 
KhAimAh
Považovaný za naj-
krajší emirát aj vďaka 
svojej modernej vý-
stavbe, majstrovským 
golfovým ihriskám  
 a prírodnej scenérii.

DUBAJ City toUR
orientačná cena 34€

VýChoDné poBREžiE
orientačná cena 53€

DESERt SAfARi 
orientačná cena 53€

BAlónoVé DoBRoDRUžStVo
orientačná cena 240€

plAVBA S VEčERoU
orientačná cena 55€

152 153



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

SAE | DUbAj

polohA
Armani Hotel sa nachádza v najvyššej budove sveta, 
ktorá je orientačným bodom novej mestskej časti 
Downtown Dubai, vzdialenej iba 11 km od medzi-
národného letiska. Najbližšie nákupné možnosti sú 
priamo v hoteli alebo v Dubai Mall v Burj Khalife.

VYBAVENiE
11 poschodí v najvyššej 189- poschodovej budove 
sveta, 160 izieb, recepcia, lobby, 8 reštaurácií, 
2 bary, kaviareň, biznis centrum, bazén, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne, jaccuzi, tenisové kurty, 
squash, fitnes, sauna. 
Za poplatok: obchody, Spa, práčovňa, zmenáreň, 
room service, babysitting, doktor.

UBYToVANiE | DiEťA Do 12 RoKoV zADARmo
2- lôžkové „Armani“ deluxe izby s možnosťou  
1 prístelky (45 m2), „Armani“ classic izby s mož-
nosťou 1 prístelky (2 miestnosti, 70 m2), suity na 
vyžiadanie, klimatizácia, rádio, telefón, TV/SAT, 
minibar, sušič na vlasy, trezor, vaňa, sprcha, WC, 
župany, papuče, kozmetika Armani, WiFi, balkón, 
detská postieľka na vyžiadanie.

sTRAVoVANiE
Raňajky formou bufetu, polpenzia za príplatok.

plÁŽ
Verejná piesočnatá pláž Jumeirah Beach Park sa 
nachádza 7 km od hotela. Vstup do parku, ako aj 
plážový servis sa poskytuje za poplatok.

Navrhnutý módnou ikonou Giorgiom 
Armanim, vsadený do najvyššej
budovy sveta Burj Khalifa je obklopený 
všetkými dubajskými „NAJ“.

154

dieťa do 12 
rokov zadarmo

ARmAni 
hotEl DUBAi

polpenzia

raňajky

SAE | DUbAj

polohA
Hotel Jumeirah Beach je situovaný priamo na pláži 
v časti Jumeirah. Najbližšie nákupné možnosti sú 
priamo v hoteli. Centrum Dubaja je vzdialené 
15 km a medzinárodné letisko sa nachádza len 
25 km od hotela. 

VYBAVENiE
617 izieb, recepcia, 9 reštaurácií, 8 barov, 5 ba-
zénov, aquapark, detský bazén, detské ihrisko, 
jacuzzi, miniklub (3 – 12 r.), minidisco, fitnes, kino, 
animácie, plážový volejbal, minifutbal, multifunkč-
né ihrisko, sauna. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie, Spa, masáže, 
babysitting, čistiareň, obchod, tenisové kurty, 
osvetlenie tenisového kurtu a lekcie tenisu, 
squash, lezecká stena, vínna pivnica, požičovňa 
áut, room service, babysitting.

UBYToVANiE | 2 DETi Do 12 RoKoV zADARmo
2- lôžkové deluxe ocean izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek, superior ocean izby s možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek, WiFi, kúpeľňa, sprcha/vaňa, 
WC, TV/SAT, sušič na vlasy, telefón, minibar, trezor, 
individuálna klimatizácia, niektoré izby majú balkón 
(za príplatok), väčšina izieb má francúzsky balkón, 
detská postieľka na vyžiadanie.

sTRAVoVANiE
Raňajky formou bufetu, polpenzia za príplatok.

plÁŽ
Hotel je situovaný priamo na súkromnej bielej pie-
sočnatej pláži. Na nej je k dispozícii široká ponuka 
vodných športov a škola potápania za poplatok.

plážový hotel Vás očarí krásnym 
dizajnom v tvare morskej vlny 
a úžasným prostredím, ktorým 
je zo všetkých strán obklopený.

pláž 0m
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2 deti do 12 
rokov zadarmo

JUmEiRAh
BEACh

wifi zadarmo

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

polpenzia

raňajky

aquapark

tobogan

animácie

golfové ihrisko 
v okolí

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

SAE | RAS Al KhAiMAh

polohA
Rezort je vybudovaný priamo na súkromnej pláži 
v stále viac populárnom emiráte Ras Al Khaimah. 
Len 3 km od hotela sa nachádza známe nákupné 
stredisko Al Hamra Mall s bohatými nákupnými 
možnosťami. Známy aquapark Ice Land Water Park 
s atrakciami pre deti aj dospelých je vzdialený len 
8 km. Samotné centrum letoviska je vzdialené 
25 km, dostupné taxíkom. Medzinárodné letisko 
v Dubaji je vzdialené 75 km.

VYBAVENiE
2- poschodové budovy situované v rozľahlej 
záhrade, 173 izieb, lobby, reštaurácia, bar pri 
bazéne, 2 bazény, ležadlá a slnečníky pri bazéne, 
detské ihrisko, animácie, tematické večerné show, 
plážový volejbal, stolný tenis, futbalové ihrisko, 
mini zoo. 
Za poplatok: Spa, tenisový kurt, biliard, obchod 
so suvenírmi, WiFi v celom rezorte. 

UBYToVANiE | DiEťA Do 4 RoKoV zADARmo
2- lôžkové priestranné deluxe izby vo vilkách bez 
možnosti prístelky (38 m2), izby v premium vilkách 
bez možnosti prístelky (34 m2, vybavené dažďovou 
sprchou, setom na kávu/čaj, sušičom na vlasy), 
individuálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, 
LCD TV/SAT, balkón/terasa, telefón, trezor. 
Za poplatok: minibar, WiFi. 

sTRAVoVANiE
Raňajky formou bufetu. 
Za poplatok: all inclusive formou bufetu alebo menu.

plÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž s jemným bielym pieskom 
sa rozprestiera priamo pred hotelom. K dispozícii 
sú ležadlá a slnečníky. Bohatá ponuka vodných 
športov je k dispozícii za poplatok.

Dokonalý oddych tela aj mysle 
ponúka svojim návštevníkom 
tento plážový rezort v stále 
viac obľúbenom emiráte.
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Bin mAJiD
BEACh RESoRt

raňajky

SAE | RAS Al KhAiMAh

polohA
Hotel je situovaný priamo pláži. V jeho blízkosti sa 
nachádza 18- jamkové golfové ihrisko Tower Links 
Golf Club. Najbližšie nákupné možnosti sú priamo 
v hoteli, alebo v Ras al Khaimah, ktoré je vzdialené 
4 km od hotela. Vzdialenosť od medzinárodného 
letiska v Dubaji je 90 km. 

VYBAVENiE
Hlavná budova, vilky v záhrade, 475 izieb, recep-
cia, lobby s WiFi, 8 reštaurácii, 4bary, a‘la carte 
reštaurácie (talianska, ázijská, barbeque a rybia, 
brazílska), 4 bazény, detský bazén, šmykľavka, 
fitnes, detské ihrisko, miniklub, stolný tenis, plá-
žový volejbal. 
Za poplatok: SPA, hamam, turecké kúpele, sauna, 
parné kúpele, jacuzzi, salón krásy, práčovňa, ba-
bysiting, room service, obchody.

UBYToVANiE
2- lôžkové štandardné izby v hlavnej budove 
s možnosťou 1 prístelky (48 m2), rodinné suity 
(2 miestnosti, 90 m2), deluxe izby (79 m2), junior 
suity beach vily (66 m2), kúpeľňa, sprcha/vaňa, 
WC, WiFi (zadarmo v deluxe izbách a suitách), 
klimatizácia, SAT/TV, trezor, minibar, kávovar, sušič 
na vlasy, balkón.

sTRAVoVANiE
Raňajky formou bufetu.
Za poplatok: polpenzia, plná penzia, all inclusive, 
premium all inclusive

plÁŽ
Hotel je situovaný priamo na súkromnej 1500 m 
dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora. Osušky, ležadlá a slnečníky na pláži sú za-
darmo. K dispozícii je plážový bar a široká ponuka 
vodných športov, ako potápanie, vodné lyžovanie, 
kajaky, plachtenie za poplatok. 

prežite slnečnú dovolenku 
v hoteli na pláži a využite 
dostupnosť golfového ihriska 
v blízkosti hotela.

pláž 0m
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hilton RAS Al KhAimAh 
RESoRt & SpA

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

polpenzia

raňajky

golfové ihrisko 
v okolí

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

All iNClUsiVE
Raňajky, obedy, večere, káva, čaj, koláčiky 15:00 - 
17:00, vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Podrobný popis All inclusive programu dostanete 
na recepcii pri ubytovaní.

all inclusive

pláž 150m

animácie

wifi na izbe
za poplatok

wifi za poplatok

dieťa do 4
 rokov zadarmo

all inclusive

plná penzia


