great location, stunning view

leave the rest to us

SM

Fact Sheet, Ramada Abu Dhabi

RAMADA HOTEL, Abu Dhabi
Mina Road, Tourist Club Area,
P.O. Box 128743, Abu Dhabi, UAE
(+971) 2 401 9000
(+971) 2 401 9100
(+971) 52 7027 666
sales@ramadaabudhabi.com
Arrival information
Check-in: 02:00 PM
Check-out: 12:00 PM
Express Check-in
Express Check-out
Early Check-in or late check)out (chargeable

		Name:
Address:
		
		Phone:
		Fax:
		Sales:
		Email:

Hotel Directions:

The hotel feature:

From Dubai:
45 minutes drive

The hotel features 235 tastefully decorated rooms, 32
magnificent suites, two corporate meeting rooms, free
parking and all what our guests need for a grand relaxing
experience.

From Abu Dhabi Airport:
34.8 km/21.6 miles
30 minutes drive

From Yas F1 Circuit, Ferrari
& World
Yas Water World:
20 minutes drive

First Ramada Hotel in Abu Dhabi, Located in the heart of
its business district which is minutes away from Abu Dhabi
mall & and the outstanding Corniche Beach.

موقــع مميـــز ومنظر خالب
اتـــــــرك البــــاقي علينا
معلومات عن فندق رمادا أبوظبي

فندق رمادا ،أبوظبي
		
اإلسم:
شارع الميناء ،منطقة النادي السياحي ،صندوق
		
العنوان:
بريد  ،١٢٨٧٤٣أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
		
)+٩٧١( ٢ ٤٠١ ٩٠٠٠
هاتف:
)+٩٧١( ٢ ٤٠١ ٩1٠٠
فاكس:
)+٩٧١( ٥٢ ٧٠٢ ٧٦٦٦
المبيعت:
البريد اإللكترونيsales@ramadaabudhabi.com :

مواصفات الفندق

كيفية الوصول إلى الفندق:

يعتبر الفندق أول فندق لسلسة فنادق رمادا يفتتح في أبوظبي.
ويتمركز في قلب منطقة األعمال والتي تبعد دقائق عن مركز
أبوظبي التجاري وشاطئ الكورنيش الرائع.

من مطار أبوظبي الدولي:

يضم الفندق  ٢٣٥غرفة مصممة برقي  ٣2،جناحًا مبهرًا ،قاعتان
لالجتماعات ،مواقف سيارات مجانية وكل ما يحتاجه نزالء الفندق
لالستمتاع بتجربة هنيئة ومميزة.

من دبي:

 ٣٤.٨كيلومتر ٢١.٦ /ميل
 ٣٠دقيقة في السيارة

 ٤٥دقيقة في السيارة

من حلبة ياس وعالم فيراري
وحديقة ياس «ووتروورلد»:
 ٢٠دقيقة في السيارة

معلومات الوصول
والمغادرة :

موعد تسجيل الدخول ٢ :ظهرًا
موعد تسجيل الخروج ١٢ :ظهرًا
توفر خدمة تسجيل الدخول السريع
(إكسبرس)
توفر خدمة تسجيل الخروج السريع
(إكسبرس)
إمكانية تسجيل دخول مبكر
وتسجيل خروج متأخر (خاضع لرسوم
إضافية)

مواقف السيارات:

أربع مستويات من المواقف الداخلية (  ٨٤موقف
سيارة)
خدمة صف سيارات مجانية لزوار الفندق

سياسة اقتناء الحيوانات األليفة:
ال يسمح باقتناء الحيوانات األليفة داخل الفندق

تفاصيل الفندق:

 ٢١طابقًا ٢٣٥ ،غرفة ٣2 ،جناحًا بغرفة واحدة
قاعتان لالجتماعات ٨٥ ،مترًا مربعآ إجمالي المساحة
مكتب كونسييرج في ردهة الفندق
معظم الغرف واألجنحة لديها إطاللة تامة أو جزئية
على البحر حيث أن الفندق مطل على الخليج العربي

أنواع الغرف:

غرف عائلية متصلة
غرف مزدوجة
غرف بسريرين
جناح بغرفة نوم واحدة

معلومات عن الغرف:

(قد تختلف باختالف نوع الغرفة)

تكييف هواء
قاعدة توصيل اآلي بود
مياه معبأة
سرير لألطفال (عند الطلب)
محول كهربائي
إمكانية التحكم بحرارة الغرفة
خدمة الكي ولوح للكي (عند الطلب)
مالءات سفلية فاخرة للضيوف مصنوعة من أجود
أنواع الكتان
توفر قائمة بالوسادات المتاحة
إمكانية توفير سرير إضافي
خزنة
مستلزمات تحضير الشاي والقهوة

مستلزمات دورات المياه:
رداء استحمام
حوض استحمام
دش استحمام
مجفف شعر
مرآة مكبِّرة مزودة بإضاءة
مستلزمات أخرى فاخرة

وسائل الترفيه في الغرف:
مشغل أقراص مدمجة
قنوات فضائية
تلفاز تفاعلي  LEDبقياس  ٤٢بوصة
ثالجة صغيرة
مكتبة أقراص  DVDفي الردهة

مستلزمات رجال األعمال:
مركز حديث لألعمال مزود
بخدمات السكرتارية
طابعة
ماسح ضوئي
أجنحة مزودة بأجهزة كمبيوتر
فاكس
خدمة تصفيح الورق

الخدمات المجانية:
الجريدة

خدمات الضيوف:

خدمة الغرف على مدار الساعة
مكتب كونسييرج
خدمة صندوق األمانات عند مكتب االستقبال
خدمة الكي السريع (إكسبرس)
خدمة غسيل المالبس السريع (إكسبرس)
خدمة اإليقاظ
خدمة مجالسة األطفال (يجب إشعار الفندق
قبل  24ساعة)

24 hours room-service
Concierge desk
Safe deposit boxes, front desk
Express ironing
Express laundry
Wake up call
)Baby sitting available (24 hours notice

Pets not allowed

Restaurants & Lounges:

Hotel Details:

المطاعم:

Karama Beirut
Lebanese restaurant
Open for Lunch and dinner
Serving authentic Lebanese cuisine

كرامة بيروت
مطعم لبناني
يقدم وجبات غداء وعشاء
يتميز بتحضير المأكوالت اللبنانية األصيلة

Lemon Lounge
International
Open for breakfast, lunch and dinner
The all-day dining restaurant offers an
extensive selection
of international & local flavors on a La
Carte Menu & Buffet
Friday Brunch with kids menu

ليمون الونج
مطعم للمأكوالت العالمية
يقدم وجبات إفطار وغداء وعشاء
يتميز بتحضيرأشهى المأكوالت المحلية
والعالمية على مدار اليوم من خالل بوفيه
شهي و أطباق مختارة حسب الطلب.
كما يقدم غداء جمعة متأخر مع قائمة
مخصصة لألطفال

Front Page Café
Lobby Business lounge
Light snacks, hot & cold sandwiches and
soft & hot drinks
Quiet and relaxing atmosphere.

مقهى فرونت بيج

الونج فاخر لرجال األعمال
يقدم وجبات خفيفة ،ساندويشات باردة
وساخنة ومشروبات ساخنة وغازية.
مريح لألعصاب خاصة في فترة الظهيرة أو
خالل الصباح عند شرب القهوة واالستعداد
ليوم جديد.

View@20
Juice bar on pool side offering refreshing
drinks all day.

فيو @٢٠

Recreation:

بار للعصائر عندالمسبح يقدم العصائر
المنعشة طوال اليوم.

)Rooftop swimming pool, (heated
& Separate Ladies & gents Jacuzzi
relaxation areas with Steam & Sauna
rooms.

المرافق الترفيهية:

مسبح على سطح الفندق (مسخن)
أماكن لالسترخاء منفصلة للرجال والنساء
مثل الجاكوزي وغرف الساونا والبخار.

Fitness Facilities:
Health Club

مرافق اللياقة البدنية:

Orchid Spa:

نادي صحي

Ladies & Gents Spa with relaxation area
and blend of Chinese & Thai massages

منتجع أوركيد الصحي:

منتجع صحي للرجال والنساء مزود بأماكن
للراحة واالسترخاء التام مع خدمات التدليك
الصيني والتايالندي.

Miss Harmony Ladies Saloon:
Ladies saloon offering Manicure,
Pedicure & Hair styling services.

صالون ميس هارموني:

Gift Shop
Outside Catering & Party
services

صالون للنساء يقدم خدمات المانيكيور
والباديكيور وتصفيف وقص الشعر.

محل للهدايا
خدمات الضيافة والتموين
الخارجي
		
غرفة االجتماعات

Parking:

)4 levels of inside parking (84 park places
Complimentary Valet parking for in-house
guests

Pet Policy:

21 floors, 235 rooms, 32 one bedroom
suites
2 meeting rooms, 85 sq.mr of total meeting
space
Concierge desk in the lobby
Most rooms & Suites have breathtaking
Sea view or partial Sea view as the hotel is
positioned overlooking the Arabian Gulf.

Room Types:

Interconnecting Family rooms
Double rooms
Twin rooms
1 bedroom suites

Guest Room information:
)(May vary by room type

Air Conditioning
IPod Docking Station
Bottled Water
Crib (upon request
Electrical Adapter
Individual Climate Control
)Iron & Ironing Board (upon request
Luxurious bedding-down comforters
custom Duvets, Cotton-Rich Linens
Pillow Menu Available
Extra Bed Available
Safe
Coffee & Tea Facilities

Bathroom Amenities:
Bathrobe
Bathtub
Walk-In Shower
Hair Dryer
Lit Magnifying Mirror
Luxury Amenities

Room Entertainment:
DVD player
Satellite channels
Interactive 42 inch LED TV
Mini bar
DVD library in reception

Business Amenities:

		
اللؤلؤة ١

اللؤلؤة ٢
323

		
المساحة (بالقدم المربع)

		
592

المساحة (بالمتر المربع)		

			
55

30

				
المسرح

			
45

20

				
الصف

			
24

15

شكل ال 			 U

24

14

			
الطابق

		
30

16

Pearl 2

Pearl 1

Meeting Room

323

592

Area Sq.Ft

30

55

Area Sq.Mtr

20

45

Theatre

15

24

Classroom

14

24

U Shape

16

30

Block

Business Center with Secretarial Services
Printer
Scanner
PC Suites
Fax
Lamination

Complimentary services:
Newspaper

Guest Services:

