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لوکس دبی از نگاه مسافران های هتل  

دارند. دبی در  خلیج فارساندازهای زیبایی به ساحل دهند و معموال چشمشماری را به گردشگران و مسافران ارائه میامکانات بی دبیهای لوکس هتل

های لوکس دبی را معرفی خواهیم کرد تا در هنگام انتخاب و رزرو ، هتلونوسمیان ایرانیان یکی از مقاصد گردشگری پر طرفدار است. در این مقاله از 

  .هتل، راهنمای شما باشد

 شانگری الهتل 

Shangri-La Hotel, Dubai, UAE - Booking.com 

 

 

 

روی از این هتل به پیاده دقیقه ۵دقیقه با ماشین راه است. به فاصله  ۰۱هتل شانگری ال در شیخ زاید دبی قرار دارد. از این هتل تا مرکز خرید دبی مال و برج خلیفه، 

دقیقه  ۰۵ی تا هتل نیز للی دبایستگاه مترو خواهید رسید. در فاصله کمتر از پنج دقیقه با ماشین از هتل، پارک ساحلی جمیرا قابل دسترسی خواهد بود. فرودگاه بین الم

 .فاصله دارد

غذاخوری نیز دارد. رستوران  ۸هتل شانگری ال  .شودماساژ به همراه تب سنتی چین ارائه می هتل شانگری ال دارای مرکز سالمتی است که در آن امکاناتی مانند اسپا و

 .توانید به غذاخوری دن آلفونسو در هتل برویدای میکند. برای خوردن غذاهای ایتالیایی و دیترانهشانگ پاالس در هتل غذاهای سنتی سرو می

 .ستاره است ۵هتل شانگری ال 

رویس رایگان ای، سشوار، سوران، ترانسفور فرودگاهی، آسانسور، خشکشویی، فروشگاه، نگهداری بچه، صندوق امانات، تلویزیون کابلی/ماهوارهامکانات هتل: رست

 هارفت و آمد، پارکینگ، استخر سرباز و سرپوشیده، سونا، جکوزی، ماساژ، باشگاه بدنسازی، تنیس، اینترنت بیسیم رایگان در البی و اتاق

 هتل جمیرا مینا سالم .۲

Resort Jumeirah Mina A'Salam, Dubai, UAE - Booking.com 

 

 

 

 

 

 

های ودخانهفارس، راندازی از خلیجهای این هتل، چشمدهد. اتاقت که امکانات بسیاری را در اختیار گردشگران قرار میهای لوکس دبی اسهتل جمیرا مینا سالم از هتل

 .اندهای هتل با بالکن خصوصی، حمام اختصاصی و مبلمان تجهیز شدههای سرسبز اطراف را دارا هستند. تمام اتاقجمیرا و باغ

دقیقه است. هتل سرویس رفت و آمد به مراکز خرید  ۵دقیقه و تا بازار امارات  ۰۱دقیقه، تا دبی مدیا سیتی  ۵۵. فاصله هتل تا فرودگاه این هتل در منطقه جمیرا قرار دارد

 .شوددهد و در صورت درخواست، ترانسفر فرودگاهی از هتل نیز انجام میامارات را در اختیار میهمانان قرار می

 .مند هستندخاب برای افرادی است که به ساحل، ریلکس کردن و غذا عالقههتل جمیرا مینا سالم بهترین انت

http://WEBSITE:%20www.venustour.ir
https://www.kojaro.com/dubai/
https://www.kojaro.com/dubai/
https://www.kojaro.com/tag/خلیج-فارس/
https://www.kojaro.com/tag/خلیج-فارس/
https://www.kojaro.com/
https://www.kojaro.com/
https://www.kojaro.com/hotel/uae/emirate-of-dubai/dubai/257525/shangri-la-hotel/
https://www.booking.com/hotel/ae/shangri-la-dubai.html
https://www.kojaro.com/hotel/uae/emirate-of-dubai/dubai/257494/jumeirah-mina-asalam---madinat-jumeirah/
https://www.kojaro.com/hotel/uae/emirate-of-dubai/dubai/257494/jumeirah-mina-asalam---madinat-jumeirah/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi27LWn_8rbAhVKiaYKHT2MB1YQFgg4MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fae%2Fmina-a-salam-madinat-jumeirah.html&usg=AOvVaw1_iUXgn723Q3sHSPlZy7r6


 

https://telegram.me/venustour      WEBSITE: www.venustour.ir 

 .ستاره است ۵این هتل 

باز، تلویزیون  یامکانات هتل: رستوران، کافی شاپ، ترانسفر فرودگاهی، خشکشویی، فروشگاه، نگهداری بچه، صندوق امانات، رستوران فضای باز، کافی شاپ فضا

استخر سرباز، استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی، ماساژ، استخر ویژه کودکان، سالن بازی کودکان، باشگاه بدنسازی، بیلیارد، ساحل ای، پارکینگ، کابلی/ماهواره

 هااختصاصی، اینترنت بیسیم رایگان در البی و اتاق

 هتل آتالنتیس .۳

Resort Atlantis The Palm, Dubai, UAE - Booking.com 

  

 

 

کیلومتری قرار  ۳رسید. کلوپ لف امارات نیز در فاصله خلیفه می دقیقه رانندگی از هتل به فروشگاه امارات و برج ۵۱هتل آتالنتیس در جزیره نخل جمیرا قرار دارد. با 

 .دارد

کشد. هتل آتالنتیس دارای آکواریوم زیر آب، امکان شنا کردن با انداز زیبایی از خلیج فارس را به رخ گردشگران میاین هتل ساحل شنی اختصاصی دارد و چشم

 .حی و دکور عربی دارد و مجهز به تلویزیون و ماهواره استهای هتل طرااتاق .ها و پارک آب اختصاصی استدلفین

کند. کند. رستوران نوو در هتل، در کنار غذاهای چینی، غذاهای عربی نیز سرو میتوانید به رستوران یوان بروید که غذاهای سنتی چینی سرو میبرای شام در این هتل می

 .ل برای پوستشان استفاده کنند. باشگاه ورزشی این هتل مربی اختصاصی بدنسازی داردهای آب گرم هتتوانند از درمانمیهمانان این هتل می

 .ستاره است ۵هتل آتالنتیس 

 هتل تاورز روتانا .۴

Hotel Towers Rotana - Dubai, UAE - Booking.com 

 

 

 

قه فاصله ه دقییرا تنها دتاورز روتانا هتلی لوکس و چهار ستاره در شیخ زاید دبی است. این هتل روبروی برج خلیفه قرار گرفته و تا مرکز خرید دبی مال و ساحل جم

کننده هوا، تلویزیون اند و مجهز به تهویههای این هتل با آثار هنری مدرن تزیین شدهاتاق .دارد. هتل دارای استخر روباز با تراس آفتاب و مرکز ورزشی و بدنسازی است

 .و حمام لوکس هستند

که رستورانی تمام روباز است، صبحانه،  Flavours on Two شود. همچنینرو میتوانید انواع غذاهای ژاپنی، چینی، هندی و ایتالیایی سهای هتل میدر رستوران

 .کندناهار و شام را به صورت بوفه سرو می

 .توانند از امکانات حمام بخار، سونا و جکوزی هتل استفاده کنندهای قدرتی و مربی خصوصی است. میهمانان میمرکز ورزشی و بدنسازی هتل مجهز به دستگاه

 .برای افرادی که به تجارت، شبگردی و خرید اجناس برند و لوکس عالقه دارند گزینه مناسبی است ۰سنتر ترید 

 .ستاره است ۴این هتل 
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باز، تلویزیون  یامکانات هتل: رستوران، کافی شاپ، ترانسفر فرودگاهی، خشکشویی، فروشگاه، نگهداری بچه، صندوق امانات، رستوران فضای باز، کافی شاپ فضا

 (ها )شارژ جداگانهای، پارکینگ، استخر سرباز، سونا، اینترنت بیسیم در البی و اتاقکابلی/ماهواره

 پولمن دیره .۵

Hotel Pullman Dubai Creek City Centre, UAE - Booking.com 

 

 

 

ار یره قرار دارد و دسترسی بسیهتلی زیبا و مجهز در دیره است. این هتل در فاصله کمی از سیتی سنتر د (Pullman Dubai Creek City Centre) هتل پولمن دیره

 .المللی دبی با ماشین تنها چند دقیقه استخوبی به مترو و تاکسی دارد. فاصله این هتل تا فرودگاه بین

مترمربع فضای  ۹۱۱ساله، همراه با والدین رایگان است. در این هتل چندین رستوران وجود دارد. این هتل بیش از  ۰۵اقامت در این هتل و صرف صبحانه برای کودکان 

 .های کاری داردمناسب برای برگزاری جلسات و مالقات

 .ستاره است ۵این هتل 

ساعته در اتاق، فروشگاه، نگهداری بچه، صندوق امانات، تلویزیون  ۵۴امکانات هتل: رستوران، کافی شاپ، ترانسفر فرودگاهی، خشکشویی، آسانسور، خدمات 

 هااستخر سرباز، سونا، جکوزی، ماساژ، باشگاه بدنسازی، تنیس، اینترنت بیسیم رایگان در البی و اتاق ای، سشوار، پارکینگ،کابلی/ماهواره

 هتل برج العرب جمیرا .۶

Resort Burj Al Arab Jumeirah, Dubai, UAE - Booking.com 

 

 

 

رستوران دارد که انواع غذاها را سرو  ۹اتاق دارد. هتل برج العرب  ۵۱۵، هتلی لوکس در دبی است و (Burj Al Arab Jumeirah Hotel) هتل برج العرب جمیرا

از هتل سرویس .ها دید پانوراما به خلیج فارس دارندوجود دارد. همچنین این سوئیت HD TV اینچ و تلویزیون تعاملی iMac ۵۰های هتل وای فای، کند. در سوئتمی

وجود دارد. این هتل در جزیره مخصوص به خود قرار گرفته و تا ساحل  DIFC را بیچ، برج خلیفه، مرکز دبی وشاتل به پارک آبی وایلدوادی، مدینة جمیرا، هتل جمی

 .ستاره است ۷این هتل .دقیقه پیاده است ۰۵دقیقه پیاده و تا بازار مدینه الجمیرا  ۵دقیقه پیاده فاصله دارد. فاصله هتل تا پارک آبی وایلدوادی  ۵

بحانه ص، سالن اجتماعات، ماهواره، خود پرداز، ، آرایشگاه، فروشگاه، استخر رو باز، باغ، تراس، بیلیارد، سونا، اسپا، ماساژ، جکوزی آب گرم،  صندوق امانات، :امکانات

، روزنامه، اتاق ساعته، خدمات بلیط، خدمات دربانی، خدمات پرستاری کودک، فکس/فتوکپی ۵۴در اتاق، بوفه، منوی ویژه غذاهای رژیمی، سرویس اتاق، پذیرش 

رنسفر فرودگاهی، ت سیگار ممنوع، امکانات ویژه معلولین، اتاق خانواده، سالن ورزشی، استخر سرپوشیده، زمین بازی کودکان، خشکشویی، کتابخانه، مرکز تجارت،

فروشگاه هدیه، پارک آبی، واکس چک این/چک اوت سریع، اجاره خودرو، چک این/چک اوت خصوصی، خدمات خدمتکار روزانه، تهویه مطبوع، اسکواش، 

 )فای )رایگانکفش، ساحل خصوصی، وای
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 هتل رافلز .۷

Hotel Raffles Dubai, UAE - Booking.com 

 

 

با  دقیقه ۰۵ دبی المللیبین فرودگاه تا  اتاق دارد. مرکز خرید وافی دبی در نزدیی هتل واقع شده ۵۵۵یک هتل لوکس در دبی است که  (Raffles Hotel) هتل رافلز

 .ستاره است ۵این هتل  .کشدماشین طول می

ساعته، خدمات  ۵۴استخر رو باز، باغ، تراس، سونا، اسپا، ماساژ، جکوزی آب گرم، منوی ویژه غذاهای رژیمی، سرویس اتاق، پذیرش  خود پرداز، آرایشگاه، :امکانات

ها، خدمات دربانی، خدمات پرستاری کودک، فکس/فتوکپی، روزنامه، اتاق سیگار ممنوع، امکانات ویژه معلولین، اتاق خانواده، سیستم بلیط، نگهداری چمدان

، تهویه مطبوع، فروشگاه هدیه، کلوب VIP گرمایشی، سالن ورزشی، کتابخانه، اجاره خودرو، چک این/چک اوت خصوصی، خدمات خدمتکار روزانه، خدمات اتاق

 فای )رایگان(، رستوران، پارکینگ رایگانشبانه/دی جی، وای

 

 

 

 اشربهتل نووتل ال .۸

Novotel Dubai Al Barsha, UAE - Booking.com 

 

 

 

 

رستوران و سایر امکانات این هتل لوکس، آماده پذیرایی  ۴اتاق و سوئیت،  ۴۵۴در مرکز شهر قرار دارد.  (Novotel Dubai Al Barsha) دبی رشانووتل ال بهتل  

 .ی دبی داردهای تفریحطبقه، مشرف بر خیابان شیخ زاید است و دسترسی آسانی به مراکز مهم تجاری و جاذبه ۴۰از به گردشگران هستند. این هتل 

 .دبی واقع شده و از مرکز خرید امارات و پیست اسکی دبی فاصلی کمی دارد Sharaf DG این هتل در چند قدمی ایستگاه متروی

 .ستاره است ۴این هتل 

شوار، پارکینگ، ای، سبلی/ماهوارهساعته در اتاق، کافی شاپ، ترنسفر فرودگاهی، آسانسور، خشکشویی، فروشگاه، صندوق امانات، تلویزیون کا ۵۴رستوران، خدمات 

 هااستخر سرباز، سونا، ماساژ، باشگاه بدنسازی، تنیس، اینترنت بیسیم رایگان در البی و اتاق
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 هتل دارالمسیاف .9

Resort Jumeirah Dar Al Masyaf, Dubai, UAE - Booking.com 

 

 

 

دقیقه پیاده است.  ۳های لوکسی است که در جمیرا قرار دارد. فاصله این هتل تا ساحل تنها یکی دیگر از هتل (Jumeirah Dar Al Masyaf) هتل دارالمسیاف دبی 

 .قه با ماشین استدقی ۵۵المللی دبی تا این هتل، رستوران دارد. فاصله فرودگاه بین ۴۱این هتل بیش از 

 .ستاره است ۵این هتل 

، منوی ویژه قصندوق امانات، خود پرداز، آرایشگاه، فروشگاه، استخر رو باز، باغ، تراس، زمین تنیس، سونا، اسپا، ماساژ، کلوب کودکان، صبحانه در اتا  :امکانات

، روزنامه، امکانات ویژه معلولین، اتاق خانواده، سالن ورزشی، استخر سرپوشیده، ، بوفهVIP ساعته، خدمات پرستاری کودک، خدمات اتاق ۵۴غذاهای رژیمی، پذیرش 

فی، تهویه ازمین بازی کودکان، خشکشویی، تنیس روی میز، کتابخانه، ترنسفر فرودگاهی، اجاره خودرو، چک این/چک اوت خصوصی، اتاق بازی، زمین گلف، صر

، حمام آب گرم، سکوی شیرجه، بادسواری، قایقرانی، پارک آبی، واکس کفش، ساحل خصوصی، وای فای مطبوع، اسکواش، فروشگاه هدیه، کلوب شبانه/دی جی

 ، رستوران()رایگان

 هتل جمیرا زعبیل سرای .۰۱

Resort Jumeirah Zabeel Saray, Dubai, UAE - Booking.com 

 

 

 

 

 

 

 .های لوکس دبی است که در قسمت غربی جمیرا پالم قرار داردیکی دیگر از هتل (Jumeirah Zabeel Saray) هتل جمیرا زعبیل سرای

 ۰۱این هتل  اند.های این هتل مجلل بالکن اختصاصی دارند و به سبک عثمانی طراحی و دکور شدهتوان نمایی زیبا از خلیج فارس را دید. اتاقهای این هتل میاتاقاز 

 .شودها سرو میرستوران دارد که انواع غذاهای ترکی، استانبولی، ایتالیایی و سایر غذاهای بین المللی در آن

وجود  DIFC روی الزم است. همچنین سرویس شاتل از هتل به وایلد وادی، مدینة جمیرا، هتل جمیرا بیچ، برج خلیفه، مرکز شهر دبی وپیاده دقیقه ۳تا ساحل  از هتل

 .کند مناسب استدارد. قیمت هتل نیز در برابر خدمات و امکاناتی که ارائه می

 .ستاره است ۵این هتل 

ان رفت و ای، سشوار، سرویس رایگشاپ، ترانسفر فرودگاهی، آسانسور، خشکشویی، فروشگاه، صندوق امانات، تلویزیون کابلی/ماهواره رستوران، کافی :امکانات

 هاآمد، پارکینگ، استخر سرباز، استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی، ماساژ، تنیس، ساحل اختصاصی، اینترنت بیسیم رایگان در البی و اتاق
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