الوصف
يقع فندق رمادا داون تاون دبي في قلب مدينة دبييقع فندق رمادا داون تاون
دبي في قلب مدينة دبي التجاري والسياحي النابض بالحياة ،ويتمتّع بإطاللة
مميزة على برج خليفة الذي ُيعت َبر أطول مبنى في العالم ،نافورة دبي
المذهلة ودبي أوبرا  -المركز الثقافي للمدينة .ويبعد الفندق مسافة خمس
دقائق عن مول دبي ،أكبر مركز تسوق في العالم ،وسوق البحار بمطاعمه
ومحالت التسوق فيه .يمكن لضيوفنا االستمتاع بإقامتهم في إحدى غرفنا
أو أجنحتنا الـ 181المؤلفة من غرف استوديو ،وأجنحة مؤلفة من غرفة وغرفتي
نوم ،وشقة فاخرة مؤلفة من  4غرف نوم والمط ّلة على المناظر الخالبة ألطول
مبنى في العالم ،برج خليفة ،ونافورة دبي ومنطقة وسط مدينة دبي
النابضة بالحياة .كما يسرنا ايضا انه يوجد لدينا غرف لذوي االحتياجات الخاصه.
يضم
تضم كافة الغرف واألجنحة حمامات واسعة مع دش ومغطس .كما
ّ
ّ
الفندق مسبحًا خارجيًا مضبوط الحرارة ،وملعب للريشة الطائرة ،وصالة
مجهزة بأحدث اآلالت ،وملعب لألطفال .يبعد الفندق كيلومتر واحد
تمارين
ّ
عن مركز دبي المالي العالمي وشارع الشيخ زايد ،وعلى بعد حوالي  20دقيقة
من مطار دبي الدولي.

األدوات والخدمات المتوفرة داخل العرف
• تلفزيونان أل سي دس مع شبكة قنوات فضائية (تلفزيون واحد في الجناح الصغير)
• أثاث عالي الجودة
• خدمة الواي فاي (في المناطق العامة وما يصل إلى  4أجهزة لكل جناح)
• توفير صحيفة محلية عند الطلب
• قاعة طعام
• مساحة مخصصة للعمل
• خزنة شخصية رقمية
• مكيف هوائي ذو تحكم فردي
• مجفف للشعر
• دش ومغطس
• مكواة ولوح للكي
• أدوات تحضير القهوة والشاي
مجهز بالكامل
• مطبخ صغير
ّ
المرافقالترفيهية
• مسبح
• مسبح صغير لألطفال
• صالة للرياضة مجهز بأحدث اآلالت وغرفة بخار
• خدمة انترنت لـ 4أجهزة في الجناح
• خدمة النقل المجانى اليومية إلى دبي مول ومحطة مترو برج خليفة وشاطئ الجميرا*
• خدمة نقل يومية إلى جميرا بيتش في الساعة  1بعد الظهر
• ملعب داخلي للريشة الطائرة
• خدمة نقل إلى المطار عند الطلب (تطبق الرسوم)
• خدمة ليموزين (تطبق الرسوم)
• صالة ترفيه داخلية لألطفال
• ملعب خارجي لألطفال
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عدد الوحدات المتوفرة

المساحة (م)2

شقة صغيرة  -مط ّلة على برج خليفة والنافورة

30

60

نوع الجناح
شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة  -مط ّلة على المدينة

60

 80إلى 100

شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة  -مط ّلة على النافورة

30

 80إلى 100

شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة  -مط ّلة على برج خليفة والنافورة

30

 80إلى 100

شقة مؤلفة من غرفتي نوم  -مط ّلة على برج خليفة والنافورة

30

130

شقة بنتهاوس  -مط ّلة على برج خليفة والنافورة

1

270

تعليماتللقيادة:
من شارع بوليفارد داون تاون ،الشارع الثاني أو الثالث إلى اليمين بعد كيدزانيا (دبي مول).
العنوان:
مطل على برج خليفة ونافورة دبي ،و أوبرا دبي | شارح بوليفارد ،داون تاون دبي ،ا.ع.م | .ص.ب116566:.
تمم الحجوزات في الفندق عبر القنوات التالية:
هاتف | +971 4 330 7 330 :فاكس+971 4 330 7 330 :
www.rhotels.ae | reservations@rdtdubai.com
تصنيفالفندق
غرف وأجنحة فخمة  4نجوم
األجنحة
إن كافة األجنحة في الفندق مؤثثة وفق أعلى المعايير وتضم  30جناحًا صغيرًا و 120جناحًا مؤلفًا من غرفة
ّ
َي نوم و 1بنتهاوس.
نوم واحدة و 30جناحًا مؤلفًا من غرفت ْ

لمحة عن كنزا

الوقت:

يمنحكم مطعم كنزا (ومعناه “الكنز”) فرصة التلذذ بنكهات فريدة من أطباق الشرق األوسط الحديثة
واألطباق العالمية طوال النهار .ويقع مطعم كنزا في الطابق الثاني من فندق رمادا داون تاون دبي ويفتح
من الساعة  03.6صباحًا حتى منتصف الليل.

بوفيه فطور في مطعم كنزا |  6:30إلى  11:00يوميًا

يجذب مطعم كنزا بطابعه الفريد مختلف الضيوف لكافة أنواع المناسبات .وهو مكان مثالي للجلوس
واالسترخاء ،إذ يتمتع بإطاللة مدهشة على برج خليفة .و ُيعتَبر مطعم “كنزا” جوهر ًة حقيقيةً للضيوف الذي
يعدها طهاتنا
يبحثون عن نكهات فريدة وأصيلة في هذه المنطقة ،إلى جانب نكهات مألوفة ممتازة ّ
الماهرون .باإلضافة إلى ذلك ،يو ّفر الفندق فطورًا سريعًا للضيوف ،في حين أن خدمة الطعام في الغرف
متوفرة أيضًا على مدار الساعة للضيوف الذين يرغبون في التلذذ بمأكوالت شهية من القائمة حسب
الطلب في غرفتهم الخاصة في جو من الراحة والخصوصية.
ويقدم كنزا تشكيلةً من الكوكتيالت غير الكحولية المنعشة باإلضافة المشروبات الساخنه لضمان تجربة
فريدة لزواره.
السعة :في الداخل 06 :شخصًا | في الخارج 07 :شخصًا

يقدم مطعم “كنزا” أطباقًا
إن قائمات الطعام حسب الطلب متوفرة للفطور ،والغداء والعشاء .كذلكّ ،
خاصًا للعشاء والفطور المتأخر.
داون تاون برك
تمتع بمجموعة متنوعة من مشروبات القهوة والشاي في مقهى البهو لدينا ،داون تاون برك.
و ُيعتبر المقهى مكانًا مثاليًا لمقابلة األصدقاء أو شركاء األعمال مع االستمتاع بأجواء وسط المدينة المميزة
للغاية في دبي .ويمكنك تناول الحلويات اللذيذة أو الوجبات الخفيفة ،حيث ُيعتبر المقهى المستوحى من
نمط الشارع األوروبي إضافة جذابة لخيارات الطعام أثناء إقامتك

قاعات االجتماعات
تم تصميم قاعاتنا الثالث لالجتماعات لتكون مكانًا مثاليًا لالجتماعات والمؤتمرات.
ّ
ومن خالل مجموعة من  6تصميمات مختلفة ،يس ّر فريقنا مساعدتكم وتقديم أفضل الخدمات لكم .ومن المؤكد أن استراحات القهوة سوف تترك انطباعًا إيجابيًا لديكم إذ أننا نُعنى بأدق التفاصيل في الوقت المناسب كل
مرة.
وإن لم تكن ميزانيتكم كبيرة؟ ما من مشكلة! تواصلوا مع قسم الطعام والمشروب على  meetings@rdtdubai.comأو على اتصلوا على الرقم  +971 4 330 7 330ودعونا نتولى اجتماعكم بأسعار تنافسية.
على شكل المسرح

U

T

الماسة

8

4.8 x 4.3

 20متر مربع

الدانة

6

4.5 x 4.3

 19متر مربع

7.2 x 5.7

 41متر مربع

غرفة االجتماعات التنفيذية

على شكل صفوف الدراسة

على شكل

على شكل

األبعاد

المساحة

24

الخدمات اإلضافية
• مركز أعمال
• فريق عمل متعدد اللغات متوفر على مدار الساعة
• خدمات أمن متوفرة على مدار الساعة
• طبيب عند الطلب متوفر على مدار الساعة

24

20

قاعة االجتماعات

20

20

• خدمة يومية لتنظيف الغرف للنزالء المقيمين لفترة قصيرة
• خدمات المصبغة والتنظيف الجاف
• خدمة صرف العمالت
• مبادرات بيئية
* جدول النقل المجانى متاحة مع الكونسيرج
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مربع أجوف
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