Rove Trade Centre
Dubai, Abu Dhabi

Descriere Rove Trade Centre 3*, Dubai, Abu Dhabi
Rove Trade Centre este o proprietate de 3 stele situată în Dubai care oferă un restaurant și o piscină în aer liber cu
șezlonguri și umbrele de soare. Facilitățile de la Rove Trade Centre includ sală de fitness și business center.
Proprietatea are recepție cu program non - stop, unde clienții sunt întâmpinați cu ospitalitate în orice moment al zilei.
Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 270 camere. Unele camere au vedere la piscină. Fiecare cameră dispune de minibar și cană-fierbător.
Oaspeții pot solicita serviciul de room service pentru a servi masa sau diverse băuturi. În camere există baie cu duș
prevăzută cu foehn. Camerele luminoase de la Rove Trade Centre sunt dotate cu aer condiționat, Tv și seif. Oaspeții au
acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in cameră se face zilnic. Toate camerele spațioase de la Rove Trade
Centre au canapea în living, ceea ce oferă un plus de confort. Proprietatea oferă camere pentru nefumători.
La Rove Trade Centre oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare à la carte. Preparate din bucătăria
locală și internațională așteaptă să fie degustate în fiecare zi la micul dejun, prânz și cină. Pizza este de asemenea o
opțiune culinară pentru cei gurmanzi. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de
vreme.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze. Aceasta este
prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare. Proprietatea are o piscină care oferă o vedere
panoramică asupra întregii zone
Oaspeții au la dispoziție numeroase activități, atât ziua cât și seara. În timpul zilei, la Rove Trade Centre amatorii de
divertisment pot juca darts sau tenis de masă. O altă variantă de petrecere a timpului liber la proprietate este camera
de jocuri electronice.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați.
Copiii au la dispoziție jocuri și puzzle-uri.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind și un lift, o cameră pentru bagaje, un seif și Tv în spațiile comune. Printre alte
servicii se regăsesc schimb valutar și serviciul de spălătorie.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Dubai, situat la o distanță de 7,3 km. La cerere proprietatea
organizează transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Rove Trade Centre sunt: Staţia de metrou World Trade Center - 600 m, Staţia de metrou
Al Jafiliya - 600 m, Dubai Garden Glow - 1,0 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.10.2022 09:14)

