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שלושה מלונות ייחודיים
יעד מרהיב אחד

ברוכים הבאים לעיר הזהב
 דובאי פתוחה כעת לעסקים ולתיירות, מוכנה להראות לעולם תצוגה

מרהיבה: אקספו 2020

 קבוצת המלונות של אל האבטור סיטי מציעה למבקרים בדובאי
 שלושה מלונות חמישה כוכבים ברמת נוחות שאין שנייה לב ובאחד

 המיקומים המעולים בלב העיר, ליד הציר המרכזי דרך שייח זייאד,
לגדות תעלת המים של דובאי

 האבטור פאלוס דובאי
 ארמון בסגנון אירופאי עשיר ומעודן, שמעניק נוחות כמו בבית. 234

 חדרים עם 52 סוויטות ייחודיות, כולל סוויטת סר ווינסטון צ'רצ'יל על
 פני שתי קמות, סוויטת בנטלי הראשונה באזור וסוויטה מלכותית עם

 חדר שינה אחד, הכוללת חדר ספא פרטי

מלון וי דובאי
 מלון וי דובאי ידוע בעיצוב הנועז שלו המבוסס על תפיסת החללים

 הפתוחים. הוא מפורסם בסוויטות עם המיטות העגולות, ומהווה בית
 ונקודת מפגש לאנשים עם חזון.   אידאלי לטשטוש הקווים בין עבודה

להנאה; לקחת כוס משקה, חטיף לאכול, להתרועע וליצור קשרים

הילטון דובאי אל הארבור סיטי

 לאורחים – תיירים או אנשי עסקים – חוויה מלאת חיוניות.   אולם
 האירועים אל ג'וד הוא המקום המושלם לאירוח אירועים גדולים, עם

כניסה נפרדת ואזור קבלת פנים
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 דובאי היא היעד המושלם לעשות בו קצת מכל דבר. אידאלית לרודפי
 האדרנלין, לאוהבי אוכל, לאוהבי טבע, לנהנים מהים, לאוהדי ספורט,

לחובבי אופנים, למטורפים על מכוניות, לילדים ולכל מי שרוצה הרבה כיף

 כדי להקל עליכם תוכלו להזמין את כל הפעילויות שלכם דרך השותפים
שלנו הממוקמים ישירות בשטח המלון

 קבוצת מלונות אל האבטור סיטי היא ביתו של מופע אקסטרווגנטי בסגנון
 לאס וגאס עם במת מים חדשנית בהצגה עוצרת נשימה וטכנולוגיה פורצת

דרך.  זהו מופע מים מרהיב ביופיו שאסור להחמיץ

 ממוקם בדאון-טאון העיר דובאי, באזור ביזנס ביי, דקות ספורות מהאתרים
 החשובים במרכז העיר, עם חיבור קל באמצעות דרך שייח זיאד. גישה

נוחה בדרך היבשה, הים והאוויר

אקספו 2020: 35 דקות
בורג' חליפה: 9 דקות

קניון דובאי ומזרקת דובאי: 8 דקות
תחנת המטרו קניון דובאי: 5 דקות

גישה לחוף פרטי: 21 דקות
תחנת המטרו ביזנס ביי: 6 דקות

שדה התעופה הבין-לאומי של דובאי: 18 דקות
נחל דובאי: 11 דקות

שוק הזהב והתבלינים: 14 דקות
קניון האמירות וסקי דובאי: 12 דקות

פרקים ואתרי נופס של דובאי: 30 דקות

אטרקציות והרפתקאות

המופע מס' 1 בדובאי

מיקום

הסעית בחינם

חדרים וסוויטות | 20 מסעדות וטרקלינים | 3 אולמות אירועים
חדרי פגישות ו-5 גני אירועים | יותר מ-7,000 מ"ר של חדרי כנסים

1,600
37

6בריכות | 2 ספא | מועדון ילדים

1004 החדרים והסוויטות מעוצבים בצורה יפהפייה, ומעניקים       
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Business Bay Metro Station
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Coca Cola Arena

הגעה לדובאי, ויזה והשכרת רכב

תעבורה

פגישות ואירועים
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תוספות מלהיבות

 - Hilton Honors Rewards
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ליהנות מחברות חינם
ולקבל צ'ופרים מרגע ההרשמה

 כשאתם מזמנים בקבוצת מלונות אל האבטור סיטי אנחנו דואגים לכל
 השאר. במקרה הצורך נוכל לטפל בוויזת התייר שלכם, לאסוף אתכם

משדה התעופה ולדאוג לרכב שכור

 מומחי הקולינריה שלנו מעניקים שירותי קייטרינג לכל אירוע ברחבי
 העיר, בהתאמה לצרכי האורחים, החל מאספקת תפריטים ושירות ועד

 להקמת הריהוט במלואו. השירות כולל סככות הגשה, מנות ארוזות
מיוחדות, קיוסקים ניידם, תפריטים יומיים ועוד

 מסע קולינרי ברחבי המסעדות עטורות הפרסים של אל האבטור סיטי,
הטרקלינים, הברים ומועדני הלילה

בית ספר לטניס במקום מציע מגרשי טניס חיצוניים ופנימיים ממוזגים
גישה לחוף פרטי כולל הסעה בחינם

מועדני כושר ומרכזי יוגה שפתוחים 24 שעות ביממה
מלון וי דובאי מקבל בברכה חיות מחמד

מחירים מיוחדים לקבוצות
 למעלה מ-7,000 מ"ר של חללי אירועים, 3 אולמות אירועים, 37 חדרים

 פגישות גמישים, מתקנים חיצוניים מרהיבים, והעיצוב הייחודי של
תיאטרון לה פרלה

שירות רכבי יוקרה אל סלאם בסיוע צוות הקונסיירז' שלנו
מונית מים בגישה ישירה מהילטון דובאי אל האבטור סיטי

Careem הזמנת מונית ורכבים בקלות באמצעות אפליקציית
בחזית מלון וי דובאי Careem תחנת אופניים חשמליות

בפתח המלונות RTA מוניות
מנחת מסוקים בהאבטור פאלאס דובאי מבטיח כניסה גרנדיוזית



סוויטת ואלור

חדר פגישות עם נוף לבורג' חליפה

הסוויטה המלכותית

סילק ספא La Perle by Dragone

חזית האבטור פאלאס דובאי

'וי לאונג

בריכה על הגג
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, LXR HOTELS & RESORTS האבטור פאלוס דובאי

הילטון דובאי אל האבטור סיטי

, CURIO COLLECTION BY HILTONמלון וי דובאי

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

