Holiday Inn Express
Dubai Airport
Dubai, United Arab Emirates

Descriere Holiday Inn Express Dubai Airport 2*, Dubai, United Arab Emirates
Bine 7.6 Booking.com Holiday Inn Express Dubai Airport este un hotel situat vis-a-vis de Terminalul 3 al Aeroportului
Internațional Dubai, vecin cu principalele centre de afaceri și centre comerciale și la 5 minute de mers pe jos de stația
de metrou Emirates HQ, care face conexiunea cu cele mai importante atracții ale orașului Dubai. Hotelul are un
restaurant cu preparate din bucătăria internaţională, sandvişuri, un mic dejun tip bufet cu preparate calde, precum şi
mese de prânz şi cină. Barul hotelului oferă o varietate de bere la halbă, cocktailuri şi vinuri de casă. De asemenea,
oaspeții se pot relaxa șa centrul de fitness deschis nonstop, situat pe acoperiș, care oferă vedere la Dubai.
Hotel Website: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/dubai/dxbga/hoteldetail
Localizare
Holiday Inn Express Dubai Airport este localizat în imediata apropiere a Aeroportului Internațional Dubai, la 3 km de
centrul comercial Deira City Centre şi la 2,6 km de Dubai Creek Golf and Yacht Club. Este vecin cu principalele centre
de afaceri și centre comerciale și la 5 minute de mers pe jos de stația de metrou Emirates HQ, care face conexiunea cu
cele mai importante atracții ale orașului Dubai.
Facilitati hotel
Hotelul oferă turiștilor săi micul dejun gratuit Express Start sau opțiunea grab & go și internet Wi-Fi gratuit în tot
hotelul sau la centrul de afaceri deschis nonstop. Băuturile răcoritoare de la The Brick Wall Sports Bar se completează
excelent cu preparatele din bucătăria internaţională servite la restaurant (inclusiv sandvişuri, un mic dejun tip bufet cu
preparate calde, precum şi mese de prânz şi cină). Centrul de fitness oferă relaxarea ideală la finalul unei zile
obositoare.
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/dubai/dxbga/hoteldetail/amenities
Facilitati camere
Camerele hotelului au un design modern și sunt dotate cu aer condiționat. Au paturi duble sau twin, acces gratuit la
internet de mare viteză, un televizor LED cu ecran plat și un birou bine iluminat. Toate camerele au baie privată,
uscător de păr și aparate de preparare a ceaiului/cafelei.
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/dubai/dxbga/hoteldetail/rooms
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%
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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 22:55)

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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