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فندق بلو باي بالك ستون يقع في قلب املنطقه 
التجاريه ملدينه - دبي 5 دقائق من ميدان االحتاد 

و محطه املترو 10 دقائق الي مطار دبي وأرض 
املعارض و دقيقه من مول سيتي سنتر

الفندق مكون من 182 غرفه وجناح علي احدث 
طراز منهم 168 غرفه مزدوجه باحلمام14 جناح 
) حجرة وصالون وعدد 2 حمام(جميع حجرات 

الفندق و االجنحه معدة بديكورات انيقه ومفروشات 
مريحه.

ان اقامتك في بلو باي بالك ستون ستتمتع بالراحه 
و املتعه التي ال تنسي ٬ خاصه في حجرتك او املركز 
الصحي و السوانا و اجلاكوزي او في حمام السباحه 
الرائع او عند زيارتك لبار التراس او مطعم اجلريل و 

املشويات انه مجهز ان يكون ملتقي رائع في املساء .

احلجرات
بلو باي بالك ستون يتكون من 182 حجرة وجناح 

هم

 حجرة مزدوجه 
 جناح 

 حجرة عائليه ) حجرة مشترك(

5

10

15

154

14

142

وجميع احلجرات مكونه من السرير العريض او 
املزدوج ومكيفه بالتكيف املركزي ، تليفون ، منبه ، 

 تليفزيون ، واخلزينه االلكترونيه و
 مجانا ، ميني بار، وسيشوار للشعر واحلمام 

مجهز بأحدث التجهيزات 

 اخلدمات  العامه : 24 ساعه من 
)  (

املطاعم
مطعم البوفيه املفتوح 

مطعم لبناني علي التراس 
ركن الشيشه 

مطعم وبار املشويات بالدور العلوي 
اللوبي بار 

كوفي شوب في التراس 
حمام سباحه في الدور العلوي 

املركز الرياضي )جيم(

اخلدمات
 ساعه استقبال 

 ساعه  
خدمه االنترنت 

 مصاعد 
مغسله 
جراج 

مركز ادارة العمال 

WI-FI

ROOM SERVICE

ROOM SERVICE

24

24

3
WI-FI

النشاطات
زيارة مساجد ، قصور ، متاحف و سوق دبي 

زيارة ابوظبي عاصمه دبي 
زيارة الشارقه وااتي اعلنت العاصمه الثقافيه للعالم 

العربي عن طريق اليونسكو
زيارة العني املعروفه مبدينه احلدائق في دبي

زيارة راس اخليمه 
رحالت السفاري في الصحراء

البالون و الهليكوبتر و والطائرات املائيه.
رحالت الي وادي وايلد والعاب مائيه 
رحالت القوارب و الرحالت البحريه 

الغوص 
العاب مائيه 

رحالت الي مراكز التسوق الرئيسيه 

التصنيف : 4 جنوم 
العنوان: 37 شارع املركبات  دبي  

االمارات العربيه املتحدة
بطاقات االئتمان او ماستر كارد و الفيزا 
ترتب عن طريق الفندق بناءا علي رغبه 
السائح علي ان يتم التقدمي قبلها بثالثه 

اسابيع وتكون رهنا مبوافقه القانون 
واجاراءات االمارات العربيه املتحدة.

البريد االلكتروني
booking@grupobluebay.com

www.bluebayresorts.com

التحفظات


