
OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI:
Štandardná izba – dvojlôžková izba pre 2 dospelé osoby
Príjemne a komfortne zariadené izby majú postele s 
extra hrubými matracmi značky Select Komfort, LCD TV, 
chladničku , trezor, telefón a kúpeľňu s vaňou a WC.

ZARIADENIE HOTELA
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, indická 
a ázijská reštaurácia, sport bar, bar pri bazéne, strešný 
bazén (ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zadarmo), 
Wi-Fi v lobby (zadarmo)

ŠPORTOVÉ AKTIVITY A ZÁBAVA ZADARMO
fitness

STRAVOVANIE  V CENE:
Raňajky: formou bufetu

STRAVOVANIE ZA PRÍPLATOK:
Polpenzia: Večere formou bufetu 
(nápoje sa hradia na mieste)

Hotel Citymax sídli v historickej dubajskej štvrti Bur,  1 km od zátoky Dubai 
Creek. Ponúka vám ubytovanie v moderne zariadených ubytovacích jednotkách. 
Súčasťou hotelového komplexu je strešný bazén, dobre vybavená posilňovňa 
a bezplatné súkromné parkovisko. V celom hoteli môžete využívať bezplatné 
Wi-Fi pripojenie na internet. 

Všetky izby v hoteli Citymax Bur Dubai sú zariadené dizajnovým nábytkom a 
luxusnými posteľami,  TV s plochou obrazovkou a rýchlovarnou kanvicou. Izby 
ponúkajú súkromné kúpeľne s vaňou a sušičom vlasov. 

Navštívte niektorú z reštaurácií, ktoré podávajú indické  a ázijské špeciality, a 
v čase raňajok, obeda i večere si vyberte jedlá formou bufetu alebo à la carte.  

K dispozícii máte aj izbovú službu a kaviareň s nepretržitou prevádzkou, v 
ktorej si môžete objednať nápoje a občerstvenie. 

Z hotela Citymax Bur Dubai sa ľahko dostanete na rušné trhoviská a tradičné 
bazáre souq. Nákupné centrum Burjuman Mall je od hotela vzdialené 10 minút 
chôdze a dubajské Svetové obchodné centrum je vzdialené  3 km. 

Hotel má  verejnú piesočnatú pláž , ktorá je dostupná taxíkom, doprava sa 
zabezpečuje zadarmo transfer do plážového parku Al Mamzar (cca 20 min. 
jazdy) – k dispozícii 5 piesočnatých pláží, bazén, ležadlá a slnečníky za 
poplatok, možnosť prenájmu klimatizovaných chatiek. Pre deti je k dispozícii 
detský bazén a ihrisko.

V hoteli Citymax Bur Dubai nájdete nasledujúce reštau-
rácie:
Citycafé: Hlavná reštaurácia s medzinárodnou kuchyňou.
Otváracia doba od 6:30 do 23:00.

Claypot: Štýlová indická reštaurácia.
Otváracia doba od 12:00 do 01:00.

Sizzling Wok: Čínska kuchyňa.
Otváracia doba od 12:00 do 01:00

PLATOBNÉ KARTY:  
VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, 

www.citymaxhotels.com
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