




AL KHOORY HOTEL APARTMENTS 
AL BARSHA
Ideally located in the heart of New Dubai, just 40 minutes from Dubai 
International Airport, 15 minutes from the Dubai International 
Convention and Exhibition Centre and walking distance from Mashreq 
Metro Station, the famous Mall of the Emirates & Ski Dubai, Al Khoory 
Hotel Apartments offers the perfect accommodation for short & long  
stay business  travellers  as  well  as  families  exploring Dubai on 
leisure.  

APARTMENT CATEGORIES
144 Stylish & Elegant Apartments
• Studio  
• 1 Bedroom Apartments  
• 2 Bedroom Apartments  
• 3 Bedroom Apartments  

APARTMENT FACILITIES
• All apartments are non-smoking
• Complimentary tea and coffee making facility
• Each room has individually controlled A/C unit
• En-suite bathrooms with bathtubs
• Electronic Safety deposit box
• Fully equipped kitchen / kitchenette
• Fridge
• International direct dialing facility
• Iron and ironing board
• Washing machine
• Apartments available for people of determination

DINING FACILITIES
• Spices All Day Dining Restaurant
• Al Dallah Lobby Café
• In-room Dining

Please visit our website www.alkhooryhotels.com
to obtain our best available rates and promotions or
call us on +971 4 323 7777.

Check - in time 14 : 00 hrs
Check - out time 12 : 00 hrs

HOTEL APARTMENT'S FACILITIES
• All major credit cards accepted
• Baby cot & Extra bed facilities
• Concierge services
• Doctor on-call service
• Complimentary WiFi
•  Excursion Desk
• Fully-equipped Gym
• Laundry and Dry cleaning services
• Message delivery service
• Multi-lingual staff
• Outdoor Swimming Pool
• Separate male and female Sauna & Steam rooms
• Shoe shine facilities
• 24-hours security
• 24-hours currency exchange facility
• Wake-up call service
• Dedicated basement car parking
• Airport pickup and drop (subject to availability)
• Babysitting facility (available with prior request)

الخوري للشقق الفندقية
البرشاء

يتمتــع الخــوري للشــقق الفندقيــة بموقــع مميــز فــي قلــب دبــي الجديــدة وعلــى 
15 دقيقــة مــن مركــز دبــي الدولــي  مســافة 40 دقيقــة مــن مطــار دبــي الدولــي،
للمعارض والمؤتمرات، على مقربة من مول ا�مارات، سكي دبي ومحطة مترو 
المشــرق. يقــدم الخــوري للشــقق الفندقيــة تجربــة مميــزة ل�قامــات الطويلــة أو 
القصيــرة لرجــال ا�عمــال والعائــالت الشــغوفة باستكشــاف ســحر دبــي أيــام 

العطالت.

144 شقة جميعها تتميز بالعصرية وا�ناقة
     ستوديو

     شقق غرفة نوم واحدة
     شقق غرفتي نوم

     شقق ثالث غرف نوم

تسجيل الدخول الساعة  14:00
تسجيل المغادرة الساعة  12:00

www.alkhooryhotels.com الرجاء زيارة موقعنا ا�لكتروني
للحصول على أفضل اسعار والعروض المتاحة،

أو اتصل على 7777 323 4 971+

جميع الشقق مخصصة لغير المدخنين
تجهيزات الشاي والقهوة داخل الغرفة مجان¦

جميع الشقق مجهزة بوحدة تكييف خاصة
جميع الحمامات تحتوي على حوض استحمام

خزنة الكترونية
مطبخ كامل التجهيزات

ثالجة
خدمة االتصاالت الدولية المباشرة

مكواة ولوح للكي
غسالة مالبس

زة �صحاب الهمم شقق مجهَّ

خدمات الشقق

أنواع الشقق

سبايسس المطعم الرئيسي
الدلَّة كافيه

خدمة تقديم الطعام بالشقق

خدمات الطعام

نقبل جميع بطاقات االئتمان الرئيسية
رة اضافية للكبار والصغار أسِّ

خدمات الزبائن
خدمة الطبيب عند الطلب

خدمة إنترنت السلكي عالي السرعة مجان¦
مكتب للرحالت

نادي رياضي كامل التجهيزات
خدمة غسيل وكي المالبس

خدمة توصيل الرسائل
موظفون يتحدثون عدة لغات

حوض سباحة في الهواء الطلق
غرف ساونا وبخار منفصلة للرجال والنساء

خدمات تلميع ا�حذية
خدمات أمن على مدار الساعة

خدمة تغيير العملة على مدار الساعة
خدمة ا�يقاظ

مواقف سيارات في ا�دوار السفلية
خدمة توصيل من وإلى المطار (حسب توفرها)

خدمة مجالسة ا�طفال (خاضعة لمصاريف إضافية)

خدمات الشقق الفندقية



MADINAT JUMEIRAH

SHARAF DG
METRO STATION

SHEIKH ZAYED ROAD

DUBAI  TO  ABUDHABI

TO SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED ROAD

TO UMM SUQEIM 4TH INTERCHANGE

EXIT 36

EXIT 39

 JUMEIRAH BEACH

 JUMEIRAH BEACH

MALL OF  THEEMIRATES

EXIT 39

GPS CODES
LATITUDE : 25.112788460104355
LONGITUDE : 55.19326329231262

MASHREQ

Tel : +971 4 323 7777
Fax: +971 4 323 7000
info@alkhoory-apts.com

+971 4 323 7777
+971 4 323 70 0 0
www.alkhoory-apts.com

Al Khoory Hotel Apartments L.L.C
P.O.Box: 6237, Near Mashreq Metro Station
Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates
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