
ATRAÇÕES E AVENTURAS
Dubai é o destino perfeito para fazer um pouco de tudo. Ideal 
para quem gosta de adrenalina, amantes da natureza, da praia, 
fãs de esportes, fashionistas, fanáticos por carros, crianças e 
todos que procuram um ótimo momento.

Para facilitar sua estadia, você pode reservar todas as suas 
atividades com um dos nossos parceiros localizado nas 
instalações do hotel.

O SHOW NO 1 DE DUBAI - LA PERLE BY DRAGONE
Al Habtoor City Hotel Collection é o lar de uma extravagância
ao estilo de Las Vegas que apresenta um inovador palco 
aquático, malabarismo e acrobacias de cortar a respiração. É um  
espetáculo sobre a água impressionante e imperdível.

LOCAL
Localizado no centro de Dubai, na área de Business Bay, a poucos  
minutos dos principais pontos da cidade, facilmente conectados 
pela Avenida Sheikh Zayed. Acesso conveniente por terra,
mar e ar.

• Expo 2020: 35 minutos
• Burj Khalifa: 9 minutos
•Dubai Mall e Fonte de Dubai: 8 minutos
• Estação de metrô Dubai Mall - 5 minutos
• Acesso à praia particular: 21 minutos
• Estação de metrô Business Bay - 6 minutos
• Aeroporto Internacional de Dubai: 18 minutos
• Dubai Creek - 11 minutos
• Mercado de ouro e especiarias: 14 minutos
• Mall of the Emirates e Ski Dubai: 12 minutos
• Parques e Resorts de Dubai: 30 minutos

 Cortesia traslado autorizado

 

 

 

 

 

BEM-VINDO À CIDADE DO OURO
O Dubai está aberto para negócios e turismo, pronto 
para mostrar ao mundo um espetáculo único com a
Expo 2020.

Ao visitar Dubai, o Al Habtoor City Hotel Collection
oferece três hotéis cinco estrelas com infraestruturas
inigualáveis num destino excepcional localizado no
coração da cidade pela Avenida Sheikh Zayed e às
margens do Canal de Dubai.

1.600 quartos e suítes | 20 restaurantes e lounges| 3 salões
de festas | 37 salas de reuniões e 5 espaços ao ar livre | mais
de 7,000 m2 de espaço para reuniões | 6 piscinas | 2 spas |
recreação infantil

HABTOOR PALACE DUBAI, LXR HOTÉIS E RESORTS
Um palácio em estilo europeu de exuberância refinada
garantindo o conforto de um segundo lar. Este hotel de
234 quartos é composto por 52 suítes exclusivas, 
incluindo uma Sir Winston Churchill suíte de dois andares,
a primeira Bentley suíte da região e a Royal suíte de um
quarto com sua própria sala de spa.

V HOTEL DUBAI, CURIO COLLECTION BY HILTON
Conhecido pelo seu design arrojado, com um conceito de 
sala open space e suítes exclusivas com cama redonda, o
V Hotel Dubai é o hotel e o centro dos visionários. Ideal 
para eliminar a fronteira entre o trabalho e o lazer, 
saboreando uma bebida, comendo algo, socializando e se 
conectando.

HILTON DUBAI AL HABTOOR CITY
Os 1.004 quartos e suítes têm um design deslumbrante para
oferecer aos hóspedes uma experiência vibrante, seja viajando
a lazer ou em negócios.  O salão de festas Al Joud é o local 
perfeito para sediar um grande evento com uma entrada 
separada e uma área para cocktails.

TRÊS HOTÉIS DIFERENCIADOS. 
UM DESTINO EXCEPCIONAL.

Al Habtoor City Hotel Collection
Al Habtoor City, Sheikh Zayed Road | P.O. Box 124405, Dubai, Emirados Árabes Unidos | Tel.: 971 4 435 5544

Reservations.hilton@hiltonalhabtoorcity.com | www.alhabtoorcity.com/hotels/



CHEGANDO EM DUBAI, VISA E ALUGUEL DE CARRO

TRANSPORTE:

REUNIÕES E EVENTOS

CATERING

VANTAGENS ADICIONAIS

Ao reservar no Al Habtoor City Hotel Collection, você terá toda 
assistência.   Se necessário, processamos seu visto de turista, 
pegamos você no aeroporto e organizamos aluguel de carros.

• Al Salaam serviço de carros de luxo organizado pelo nosso 
Concierge
• Táxi aquático - acesso direto do Hilton Dubai Al Habtoor City
• Aplicativo Careem - solicite táxi e serviço de carro em apenas
 alguns cliques
• Estação de bicicleta elétrica Careem na porta do V Hotel Dubai
• Táxis autorizados na porta dos hotéis
• O heliponto no Habtoor Palace Dubai garante uma chegada em 
grande estilo

Mais de 7000 m2 de espaço para eventos, 3 salões de festas, 
37 salas de reuniões adaptáveis, locais ao ar livre 
deslumbrantes e o design único do teatro La Perle.

Nossos especialistas em culinária oferecem serviço de catering 
para qualquer evento na cidade, adaptando-se a todas as suas
 necessidades, desde menus e serviços a instalações completas de 
móveis.O serviço inclui pavilhões de serviço, refeições em 
embalagens individuais, quiosques, menus diários e muito mais.

• Hilton Honors Rewards, aproveite a adesão gratuita e obtenha 
vantagens desde o momento da inscrição
• Uma viagem gastronômica pelos restaurantes, lounges, bares e 
casas noturnas premiados de Al Habtoor City
• A academia de tênis no local disponibiliza pavilhões de tênis 
internos e externos com ar condicionado
• Acesso gratuito à praia privada, incluindo transporte gratuito
• Academias de ginástica 24 horas e centro de ioga
• O V Hotel Dubai recebe animais de estimação
• Tarifas especiais para grupos

Al Habtoor City Hotel Collection
Al Habtoor City, Sheikh Zayed Road | P.O. Box 124405, Dubai, Emirados Árabes Unidos | Tel.: 971 4 435 5544

Reservations.hilton@hiltonalhabtoorcity.com | www.alhabtoorcity.com/hotels/
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World Trade Center

Emirates Tower
DIFC

Jumeirah Beach

Al Quoz Alserkal Avenue 

The Dubai Fountain

City Walk Al Habtoor City
Business Bay

Downtown

Medicare Hospital

Safa Park

Business Bay Metro Station

Dubai Bowling Centre

Coca Cola Arena

Mall of the Emirates



Suíte Valor

Sala de reuniões com vista para o Burj Khalifa

Suíte Royal 

Spa Silk                                                                                               La Perle By Dragone      

Fachada do Habtoor Palace Dubai

V Lounge 

Piscina na cobertura

Hotéis e Resorts Habtoor Palace Dubai, LXR

V Hotel Dubai, Curio collection by Hilton

Al Habtoor City Hotel Collection

Al Habtoor City Hotel Collection
Al Habtoor City, Sheikh Zayed Road | P.O. Box 124405, Dubai, Emirados Árabes Unidos | Tel.: 971 4 435 5544

Reservations.hilton@hiltonalhabtoorcity.com | www.alhabtoorcity.com/hotels/

Hilton Dubai Al Habtoor City

https://www.alhabtoorcity.com/hotels/en-us/habtoor-palace-dubai/home
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/habtoor-palace-dubai/rooms/royal-suite
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/v-hotel-dubai/rooms/valor-suite
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/v-hotel-dubai/dining/v-lounge
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/hilton/Meetings
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/hilton/spa-and-wellness/swimming-pools
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/habtoor-palace-dubai/spa-and-wellness/silk-spa
https://www.laperle.com/en

