The Retreat Palm Dubai
Palm Jumeirah, United Arab Emirates
Dubai / The Palm Jumeirah

Descriere The Retreat Palm Dubai 5*, Palm Jumeirah, United Arab Emirates
Situat pe plajă, The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel este primul complex de wellness din Emiratele Arabe Unite,
oferind o experienţă impresionantă şi încântătoare. Complexul este un sanctuar paşnic ascuns pe malul estic al
semilunii din Palm Jumeirah. Filozofia acestui complex de wellness şi de transformare personală a corpului, minţii şi
sufletului este prezentă în întregul hotel, prevăzut cu primul centru de wellness Rayya.
Localizare
Dubai Marina este la 10 minute de mers cu maşina, iar Burj Khalifa şi Dubai Mall se află la 20 de minute de mers cu
maşina. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional din Dubai, situat la 25 km de The Retreat Palm Dubai
MGallery By Sofitel.
Facilitati Hotel
Centrul de wellness Rayya este inspirat de un concept de wellness holistic, oferind cele mai ecologice, şi în acelaşi timp
decadente, experienţe de relaxare şi întinerire imaginabile. Centrul de wellness Rayya asigură soluţii de wellness
complete, concepute pentru a ajuta oaspeţii să experimenteze transformarea personală a corpului, a minţii şi a
sufletului, printr-o varietate de tratamente şi pachete de relaxare. Centrul se mândreşte cu consultanţi în domeniul
vieţii sănătoase, printre care antrenori în sănătate şi nutriţie, alături de specialişti NLP, propunând tratamente de
wellness holistice.
Complexul are 4 restaurante diferite care servesc preparate culinare internaţionale şi mâncăruri sănătoase, proaspăt
pregătite la staţiile de gătit live şi grătar. The Social Kitchen oferă preparate culinare din Orientul Mijlociu, fiind
specializat în arta sănătoasă a gătitului lent. Barul de lângă piscină şi corturile servesc sucuri din fructe proaspăt
stoarse, însoţite de cocktailuri fără alcool şi piureuri sănătoase.
Facilitati Camere
Complexul oferă 255 de camere şi suite spaţioase. Decorate cu o varietate de elemente alese cu atenţie, inclusiv cu
finisaje din lemn şi piatră, camerele şi suitele sunt concepute pentru a spori seninătatea şi confortul şi se bucură de
vedere panoramică uluitoare la apele cristaline ale Golfului Arabiei, către Burj Al Arab şi Palm Jumeirah. Toate camerele
acestui hotel au aer condiţionat, TV cu ecran plat cu funcţie Bluetooth multi-screen, facilităţi gratuite pentru
prepararea de ceai/cafea, minibar cu produse sănătoase, iluminat nocturn cu senzor de mişcare şi articole de toaletă
ecologice.
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