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غرف الضيوف

• 306غرف ،أجنحة و فلل فاخرة
•كل الفلل و األجنحة المطلة على الحديقة أو البحر مجهزة بأحواض سباحة خاصة في الهواء
الطلق
•غرف رحبة مساحة كل واحدة منها  50مترًا مربعًا على األقل و لها شرفة خاصة
•جهاز تلفاز  ٤٢ LEDبوصة ،مشغل  ،DVDمحطات آيبود ،أجهزة هاتف بخطين و بريد
صوتي ،هواتف السلكية و خدمة إنترنت بسرعة عالية في كل الغرف
•حمامات مفتوحة فخمة مع حوض استحمام كبير مستقل ،و منطقة استحمام خاصة
•تتمتع معظم غرف الفندق بمناظر خالبة لشاطئ جزيرة السعديات
•غرف مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة

المرافق و الخدمات

المطاعم

•ذي كافيه مطعم فخم يقدم المأكوالت العربية األصيلة طوال اليوم باإلضافة إلى األطعمة
الغربية
•ذي بارك بار آند جريل و هو مطعم راقٍ مكون من طابقين يوفر المأكوالت الغربية
و اللحوم و األسماك اآلسيوية حيث تُقدم المأكوالت و الشواء بأسلوب “مسرحي”
•بيتش هاوس بمناظره الخالبة المطلة على شاطئ السعديات يعد الوجهة األنسب للتمتع بتناول
مجموعة مبتكرة ومتميزة من أطباق البحر األبيض المتوسط
•ذي اليبراري صالة الشاي المعاصرة في بارك حياة أبوظبي ،حيث تُقدم عددًا من أنواع
الشاي المختار وقهوة باريستا الخاصة والحلويات والشكوالتة المحلية .تمثل ذي اليبراري
المكان األمثل لعقد اللقاءات مع األصدقاء واألقارب في أجواء هادئة ومريحة

أماكن هامة

•كورنيش أبو ظبي
•قرية اإلمارات للتراث
•مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
•قرية أبو ظبي للتراث
•عالم فيراري أبو ظبي
•حلبة ياس مارينا

معلومات للزوار

•يسود أبو ظبي مناخ مشمس مع نسيم البحر
العذب ،تتراوح درجات الحرارة في فصل الشتاء
بين  ١٥و  ٢٥درجة مئوية و أما في فصل
الصيف فهي تتراوح بين  ٣٠و  ٤٠درجة مئوية.
•اللغة :العربية
•العملة :درهم (درهم اإلمارات)
•الكهرباء ١١٠ / ٢٢٠ :فولت تيار متناوب
•يجب على الزوار من بعض الدول الحصول على
تأشيرات زيارة ،ينبغي مراجعة السفارات المحلية
و القنصليات لمعرفة التفاصيل.

المرافق الترفيهية

•ملعب إلقامة بطوالت للجولف و يتألف من  18حفرة في نادي شاطئ السعديات للجولف من
تصميم جاري بالير
•شاطئ قوسي من الرمال البيضاء الصافية يمتد لمسافة  ٩كيلومترات
•آتارميا سبا يضم تسعة غرف سبا عالجية فسيحة ،ثالثة منها لها شرفات خارجية خاصة،
باإلضافة إلى منطقة استرخاء خارجية و داخلية تابعة له و تمتد على ثالث مستويات مع مناطق
سبا منفصلة خاصة لكل من السيدات و الرجال ،إضافة إلى حوض خارجي بطول  25مترًا
بأربع ممرات ،غرفة لياقة بدنية و استوديو مخصص لالسترخاء و التمدد
•كامب حياة يقدم لألطفال أنشطة داخلية و خارجية

•خدمة غرف  24ساعة
•خدمات فندقية  24ساعة
•مركز األعمال مع خدمة شاملة
•خدمة ليموزين و مواصالت المطار
•موظفون متعددي اللغات
•صحف عالمية يومية
•وسائل تحضير القهوة و الشاي
•بطاقة ذكية للدخول مع أجهزة استشعار للحركة
•خدمات الغسيل و التنظيف على البخار
•مكواة  /طاولة للكي
•مواقف سيارات و خدمات صف السيارات
•قنوات تلفاز فضائية  /عبر الكيبل
•خدمة اإلنترنت عالية السرعة
•خزنة أمانات في الغرفة
•التحكم الفردي في تكييف الهواء
•ميني بار
•مجفف شعر

المواصالت

•مركز المدينة  ٥كم  10 /دقائق
•مركز أبو ظبي الوطني للمعارض  ١٥كم  20 /دقائق
•مطار أبو ظبي الدولي  ١٥كم  25 /دقائق
•جزيرة ياس  ١٥كم  20 /دقائق

الموقع

•يقع على بعد  500مترًا قبالة ساحل أبو ظبي ،و تطل
غالبية غرف الفندق على مناظر بحرية خالبة

