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Jumeirah
nový morský vánok

v Dubaji

Al Naseem

Hotely a rezorty značky Jumeirah sa považujú za najmodernejšie
a najinovatívnejšie na svete, a potvrdzujú to aj mnohé
medzinárodné ocenenia v oblasti cestovného ruchu. Hotely
spoločnosti Jumeirah Group, založenej v roku 1997, v súčasnosti
predstavujú synonymum luxusu na najvyššej úrovni, prinášajúc
unikátne služby pod sloganom „Byť odlišný“.
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tinácií, napríklad na Mallorcu
či do Turecka. Hotelová sieť
Jumeirah taktiež plánuje ďalšiu
výstavbu hotelov v Spojených
arabských emirátoch, Ománe,
Jordánsku, Katare, Maroku,
Egypte, Indii, Rusku, Číne, na
Mauríciu i Bali.

Madinat Jumeirah

The Arabian Resort of Dubai

T

D

ubajský rezort
Madinat Jumeirah
(v preklade ‘Mesto
Jumeirah’) je založený na koncepte starého arabského sveta v modernom luxusnom

akmer každý
pozná symbol Dubaja - najluxusnejší hotel v tvare plachetnice Burj Al Arab, ako aj
legendárny hotel v tvare vlny
Jumeirah Beach, no Jumeirah
Group vlastní hotely aj na
Maldivách - Jumeirah Dhevanafushi a Jumeirah Vittaveli - ktoré tu patria medzi
hotelovú špičku. A expanduje
aj do našincovi bližších des-
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prostredí a pozostáva z butikových hotelov
Jumeirah Al Qasr a Jumeirah Mina A’ Salam,
tradičných letných domov v Jumeirah Dar Al
Masyaf a z viac ako 40 reštaurácií a barov. Jednotlivé zariadenia spájajú 3 km vodných ciest
a nádherných záhrad. Madinat Jumeirah sa
nachádza v prestížnej časti Jumeirah, vo vychytenej obytnej zóne s hotelmi na pláži, pričom
má vlastnú osobnú limuzínovú službu a vynikajúce možnosti využitia voľného času. Quay
Healthclub ponúka hodiny fitness každej úrovne spolu s veľkou posilňovňou s najnovšou
kardiovaskulárnou zdravotnou technikou.
echýba ani 25-metrový vnútorný
bazén s kontrolovanou teplotou a
veľkými oknami s výhľadom na
okolité more. Mimo hotela je k
dispozícii veľká pláž, kde si možno vyskúšať
množstvo vodných športov. Ku kúpeľom Talise
sa dá priblížiť kanálom a je najlepším kúpeľným miestom v okolí. Celý komplex sa nachádza 25 minút od letiska a 10 minút jazdy od
najbližšieho nákupného centra.
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Jumeirah Al Naseem

D

o luxusného rezortu
Madinat Jumeirah
pribudol v decembri
2016 dlho očakávaný
prírastok na dubajskej scéne
luxusného ubytovania - štvrtý
a posledný hotel, Jumeirah Al
Naseem (v preklade „Morský
vánok“), ktorý zdobia sochy
známeho sochára Mattara Bina
Laheja. Jumeirah Al Naseem
sa nachádza priamo na najdlhšej súkromnej pláži v Dubaji
a obklopujú ho nádherné záhrady. Hosťom poskytuje veľké
množstvo súkromia a pohody i
nádherné výhľady na plachetnicu Burj Al Arab, nekonečné
more, bazény a okolité záhrady.
Nájdeme tu tradičný arabský
trh Madinat souk s viac ako 90
obchodmi, Talise Spa s množstvom wellness a relaxačných
procedúr, ako aj posilňovňu
Talise Fitness. Gurmáni sa môžu
tešiť na 9 reštaurácií a barov.
K vyhľadávaným atrakciám
patrí návšteva neďalekého centra pre záchranu korytnačiek
či vodného parku Wild Wadi.
Pre deti je k dispozícii detský

klub, pre návštevníkov bez detí zasa
bazén vyhradený len pre dospelých.
Samozrejmosťou je vlastný plážový
klub. Hotel ponúka ubytovanie
v 430 izbách a suitách, pričom všetky poskytujú dostatok priestoru
a kombinujú moderný dizajn s prvkami tradičnej arabskej a beduínskej

architektúry. K dispozícii
sú aj rodinné izby, dve prezidentské suity a kráľovská
suita, ktorá sa nachádza na
najvyššom poschodí hotela.
Pre viac informácií kontaktujte
Magic Travel.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk,
www.magictravel.sk
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