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التنقل
• من محطة مترو الرقة 5 :دقائق مشيًا على األقدام
• من مطار دبي الدولي 10 :دقائق بالسيارة
• من دبي مول 15 :دقيقة بالسيارة

اإلمارات العربية المتحدة 800 4097 -
المملكة العربية السعودية 800 8971 400 -

إن جميع األسماء والتصاميم والعالمات المتعلقة بحياة وحياة بالﻳﺱ هي عالمات تجارية لشركة حياة .شركة حياة .©2014
جميع الحقوق محفوظـة.

ما الذي يجعل من حياة باليس

مكان خمتلف

االجتماع املثالي يتطلب

دليلك إلى
كل شيئ في حياة باليس

ً
مكانًا مثاليا

أبعاد الغرف وسعتها

حياة باليس دبي/الرقة
ميزات الفندق
• مضيفو جاليري جاهزون لمساعدتك 7/24
• خدمة واي فاي والطباعة عن بعد مجانًا وفي كل مكان
•أجهزة كمبيوتر عالية السرعة مجانًا وللعموم
خدمة اإلنترنت في جاليري
•نادي ستاي فت الرياضي على مدار الساعة مجهز بمعدات
للتمارين القلبية وشاشات  LCDتعمل باللمس
• موقف سيارات أرضي
•قائمة باللوازم والمتفرقات الضرورية لوازم يمكنك شراؤها
أو استعارتها أو استخدامها مجانًا
غرف واسعة
•  210غرف
• سرير حياة الوثير
•تلفزيون عالي الدقة بشاشة دوارة بحجم  42إنشًا
•لوحة مقابس حياة
•ركن مريح مثالي لالستلقاء واالسترخاء
(أريكة قابلة للطي في جميع الغرف)
• مكيف هواء مستقل
• مساحة عمل منفصلة
• هاتف السلكي مع بريد صوتي
• مجفف شعر
كي
• مكواة وطاولة ّ
• ثالجة صغيرة
• أدوات تحضير القهوة والشاي
• ميزان رقمي
• مستحضرات فاخرة للعناية بالشعر والبشرة
• محطة استماع موسيقية لآليبود
• خزنة داخل الغرفة

بيتك الثاني
•  84شقة فندقية ذات تجهيزات فاخرة مصممة بذوق رفيع
•يمكنك االختيار بين استديو أو شقة بغرفة نوم واحدة
أو غرفتي نوم
•تتراوح مساحة الشقق بين  55إلى  140متر مربع
خدمة الطعام والشراب متوفرة ٧/٢٤
•فطور مطبخ جاليري مجانًا مع إقامتك ،ويتضمن العديد من
األطباق من وجبات فطور ساخنة إلى الفواكه الطازجة وغير ذلك
يقدم يوميًا من الساعة  6:30صباحًا حتى الساعة  1٠:٣0صباحًا
•تقدم قائمة طعام جاليري  7/24وجبات طازجة طوال النهار والليل
•يقدم سوق جاليري  7/24وجبات شهية جاهزة يمكنك أخذها
معك بدءًا من الوجبات الخفيفة والشطائر إلى المعجنات والحلويات
•تقدم قائمة طعام جاليري  7/24وجبات طازجة طوال النهار والليل
•يقدم بار القهوة والكوكتيل مجموعة منتقاة من أنواع الشاي
والقهوة وتشكيلة من الكوكتيالت

اسم الغرفة

أبعاد الغرفة
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اكسب ليال مجانية
•انضم إلى برنامج حياة جولد باسبورت العالمي لوالء العمالء
واحصل على ليال مجانية في جميع فروع فنادق ومنتجعات
"حياة" في جميع أنحاء العالم
استكشف
•سوق الذهب ،والتوابل ،واألقمشة
•حديقة شاطئ الممزر
• دبي مول

االجتماعات والفعاليات
•مساحات مرنة لعقد االجتماعات وخيارات
مميزة من الطعام والمشروبات ،والتجهيزات
الصوتية والمرئية ،وغيرها
•يعتني مضيفو جاليري بأدق التفاصيل
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اجتماعات ٣
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خدمات الطعام
•وجبات فطور ساخنة وباردة
• وجبات غداء عمل أو وجبات غداء غير رسمية
•وجبات خفيفة خالل فترة االستراحة
• عروض وباقات لحفالت االستقبال

لمعرفة المزيد حول كيفية تنظيم مناسبتك القادمة ،راسلنا على البريد اإللكتروني
dubaialrigga.place@hyatt.com

hyattplace.c m

ً

بوجود ما يزيد عن  ١٩٠موقعا للفندق ،لست مضطرًا بعد اليوم لقبول أي
مكان ال يرقى لمستوى "حياة باليس"
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