GROSVENOR HOUSE - A
LUXURY COLLECTION
HOTEL
Dubai Marina, Emiratele Arabe Unite

Descriere GROSVENOR HOUSE - A LUXURY COLLECTION HOTEL 5*, Dubai
Marina, Emiratele Arabe Unite
Superb 9.3 Booking.com Grosvenor House este un hotel de 5 stele care se afla central, pe promenada din Dubai
Marina, cu vedere panoramica a orasului, la 500m de Dubai International Marine Club si la 7 minute de mers pe jos
fata de plaja. Are doua sali de fitness, o piscină în aer liber și un spa modern. Turistii hotelului au acces la restaurantele
hotelului cu posibilitati rafinate de luat masa (preparate culinare din Orientul Îndepărtat și Asia și cocktailuri originale),
la salile moderne de intalnire si la plaja privată de la Le Royal Méridien Beach Resort & Spa. *Pentru PACHETE - Cina
Revelion - Este inclusa!
Hotel Website: https://www.marriott.com/en-us/hotels/dxbgl-grosvenor-house-a-luxury-collection-hoteldubai/overview/
Localizare
Hotelul este localizat aproape de centrul orasului, in renumitul Dubai Marina, la cateva minute de Dubai Internet City,
Media City, cluburi de golf, mall-uri și multe altele. Se afla la la 7 minute de mers pe jos fata de plaja, la 10 minute de
mers cu masina fata de Mall of the Emirates si la 28km fata de Aeroportul International Dubai.
Facilitati hotel
Hotelul dispune de doua sali de fitness, o piscină în aer liber și un spa modern. Se ofera turistilor pachete Spa variate,
împachetare corporală, tratamente faciale, baie turcească/baie de aburi, etc. Cele doua piscine in aer liber sunt
incalzite, accesibile si copiilor, cu bar la piscina si sezlonguri.
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dxbgl-grosvenor-house-a-luxury-collection-hotel-dubai/experiences/
Facilitati camere
Camerele hotelului au suprafete incepand cu 35m patrati, oferind turistilor gratuit WiFi de mare viteza si aparat de
preparat ceai/cafea. Au aer conditionat, seif, masa de calcat, birou, TV cu ecran plat si apa imbuteliata. Baile de
marmura au atat dus, cat si cada de baie, bideu, oglinda luminata pentru machiaj si uscator de par.
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dxbgl-grosvenor-house-a-luxury-collection-hotel-dubai/rooms/#
Spa & Wellness
Centrul spa al hotelului gazduieste douăsprezece săli de tratament, două săli de tratament hamam și o gamă largă de
facilități mixte, inclusiv cinci piscine hamam, o sală de sport și un bar de sucuri atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
Turistii pot incerca diverse masaje, împachetare corporală, tratamente faciale si multe altele.
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:56)

Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/
Informatii precontractuale
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.
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