Mina A Salam Madinat
Jumeirah
Dubai, United Arab Emirates

Descriere Mina A Salam Madinat Jumeirah 5*, Dubai, United Arab Emirates
Această proprietate este la 2 minute pe jos față de plajă. Complexul Jumeirah Mina A’Salam a fost renovat complet în
anul 2015 și este un hotel tip boutique, de lux din cadrul complexului Madinat Jumeirah. Camerele spațioase, frumos
mobilate au balcon privat cu vedere la mare. Hotelul se află la malul mării și oferă servicii excelente pentru familii.
Oaspeții pot să se bucure de o experiență arabă autentică.
Localizare
Aeroportul Internaţional din Dubai este la 25 de minute de hotel.Această proprietate este la 2 minute pe jos față de
plajă.
Proprietatea oferă serviciul gratuit de transfer la/de la Wild Wadi Waterpark, Madinat Jumeirah, Jumeirah Beach Hotel,
Burj Khalifa/Dubai Downtown și DIFC.
Facilitati Hotel
Complexul este poarta de acces la Madinat Jumeirah. Proprietatea este și punctul de acces pentru multe căi navigabile
și alei care duc către toate zonele complexului Madinat Jumeirah. Complexul oferă ceva special pentru toți membrii
familiei. Acesta pune la dispoziție teren de golf de clasă mondială, Sinbad’s Kids Club, Madinat Theatre, plaja privată
de la Madinat Jumeirah, Talise Spa și sporturi acvatice, tenis și iahturi de lux.
Madinat Jumeirah servește o gamă largă de mâncăruri și băuturi de foarte bună calitate. Complexul are peste 40 de
restaurante, baruri și lounge-uri de clasă mondială, fiecare cu temă, amplasare și stil individuale. Oaspeții de la
Madinat Jumeirah pot să savureze mâncăruri în stil thailandez sau să se bucure de o seară în stil oriental, cu cele mai
rafinate cocktail-uri.
Facilitati Camere
Camerele spațioase, frumos mobilate au balcon privat cu vedere la mare. Hotelul se află la malul mării și oferă servicii
excelente pentru familii. Oaspeții pot să se bucure de o experiență arabă autentică.
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