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Descriere Capitol 4*, Dubai, Abu Dhabi
Hotelul Capitol este situat la aprox 10 minute cu masina de aeroportul international Dubai in Bur Dubai si la 5 minute
distanta de centrul comercial.
Hotel Website: www.capitolhoteldubai.com
Localizare:
Locație la Capitol Hotel vă oferă avantajul absolut al locației, indiferent dacă vă vizitați pentru afaceri sau pentru
petrecerea timpului liber.Hotelul Capitol este situat la aprox 10 minute cu masina de aeroportul international Dubai in
Bur Dubai si la 5 minute distanta de centrul comercial.O recepție caldă, o ambianță înălțătoare și o experiență
memorabilă.Aceasta este ceea ce face ca Capitol Hotel să fie unul dintre cele mai bune 4 hoteluri de lux de stat din
Dubai.
De la prima întâmpinare la ultimul la revedere, facilitățile și serviciile noastre vizează confortul, eficiența și satisfacția
garantată.
Dubaiul continuă să devină unul dintre cei mai renumiți metropolitani ai acestei epoci, iar Hotelul Capitol este chiar în
centrul tuturor.Cu locația sa convenabilă, hotelul oferă acces facil la destinațiile de neratat ale orașului. Beneficiază de
o plenitudine de servicii și dotări de neegalat la acest hotel din Dubai.
Facilitati hotel:
piscina, sala fitness, masaj, birou de schimb valutar la receptie, Coffee Shop Atrium pentru servirea micului dejun si al
pranzului, Night Club Xanadu, Latino Savage Garden, Restaurantul Bazerkan cu specific libanez, Bar&Grill Henry
J.Beans.

Facilitati camera:
Hotelul Capitol se mândrește cu arhitectura modernă, cu un ton de eleganță.168 camere de oaspeți, inclusiv 16
apartamente elegante, își deschid ușile la un lux sofisticat.Dotată cu mini-baruri, seifuri încorporate și alte facilități VIP,
fiecare cameră de la Capitol vă oferă confort și relaxare ca oricare alta.
Toate camerele sunt dotate cu toate facilitățile standard de cazare, TV LCD de 37 ", seifuri în cameră, mini-baruri,
setări de aer condiționat și de ambianță controlate de la distanță. Cele 168 camere ale hotelului sunt dotate cu aer
conditionat, TV satelit, minibar, baie cu uscator de par, telefon, internet.

http://www.capitolhoteldubai.com

! NU SE ACCEPTA PASAPOARTE TEMPORARE ! NU SE ACCEPTA PASAPOARTE DIPLOMATICE ! SE SOLICITA TEST NEGATIV
PCR VALABIL 72H (se solicta si pentru copii, incepand cu varsta de 6 ani)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (17.01.2022 08:57)

