




Brilliantly located in Bur Dubai and within walking distance 
from Burjuman and Sharaf DG Metro stations, Al Khoory Inn  
offers the ultimate convenience and easy accessibility to key 
business and tourist landmarks. The hotel is also in close 
proximity to the famous Bank Street, Al Fahidi Fort, Textile Souk, 
Shopping Centres and Consulate General Offices. The hotel’s 
central location and access makes it an ideal one choice for 
travelers visiting Dubai.

AL KHOORY INN 
BUR DUBAI

ROOM CATEGORIES
69 Stylish Rooms
Superior Rooms
Deluxe Rooms

ROOM FACILITIES
• All rooms are non-smoking
• Complimentary tea and coffee making facility
• Complimentary bottled drinking water
• 40 inch flat screen LED TV
• Complimentary WiFi
• Hair dryer
• Electronic Safety deposit box
• Mini fridge
• International direct dialing facility
• Individually controlled A/C unit 
• Voice mail service
• Rooms available for people of determination

بعــد  علــى  متميــز،  مــكان  فــي  دبــي  بــر  إن  الخــوري  فنــدق  يقــع 

مســافة قصيــرة ســيرا علــى ا�قــدام مــن محطتــي متــرو برجمــان و 

وســهولة  القصــوى  الراحــة  يوفــر  إن  الخــوري  جــي،  دي  الشــرف 

الفنــدق  يقــع  كمــا  والرئيســية.  الســياحية  المعالــم  إلــى  الوصــول 

وســوق  الفهيــدي  وحصــن  الشــهير  البنــوك  شــارع  مــن  بالقــرب 

الفنــدق  موقــع  العامــة.  والقنصليــات  التســوق  ومراكــز  النســيج 

المميــز يجعلــه الخيــار المثالــي للمســافرين الذيــن يــزورون دبــي.

الـــخـــوري إن
بــر دبـــي

أنواع الغرف

خدمات الغرفة

69 غرفة أنيقة
غرف سوبيريور     
غرف ديلوكس      

جميع الغرف مخصصة لغير المدخنين
تجهيزات الشاي والقهوة داخل الغرفة مجان¨

مياه معبأة مجان¨
زة بشاشات مسطحة 40 بوصة مع قنوات فضائية جميع الغرف مجهَّ

خدمة إنترنت السلكي عالي السرعة مجان¨
مجفف للشعر

خزنة الكترونية
ثالجة صغيرة

خدمة االتصاالت الدولية المباشرة
زة بوحدة تكييف خاصة جميع الغرف مجهَّ

خدمة الرسائل الصوتية
زة �صحاب الهمم غرف مجهَّ

Please visit our website www.alkhoory-inn.com
to avail our best rates and promotions, or
call us at +971 4 310 7999

• All major credit cards accepted
• Baby cot & Extra bed facilities
• Doctor on-call service
• Complimentary WiFi
• Iron & ironing board on request
• Laundry and Dry cleaning service
• Multi-lingual staff
• 24-hours currency exchange facility
• 24-hours security
• Wake-up call service
• Dedicated basement car parking

HOTEL FACILITIES / SERVICES

• Spices All Day Dining Restaurant
• DELI counter

DINING FACILITIES خدمات الطعام

خدمات الفندق 

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

أو اتصل على 7999 310 4 971+

سبايسس مطعم الفندق الرئيسي
مقهى ديلي

نقبل جميع بطاقات االئتمان الرئيسية
أسرة إضافية للكبار والصغار

خدمة الطبيب عند الطلب
خدمة إنترنت السلكي مجان¨

مكواة ولوح للكي عند الطلب
خدمة غسيل وكي المالبس

موظفون يتحدثون عدة لغات
خدمة تغيير العملة على مدار الساعة

خدمات أمن على مدار الساعة
خدمة اºيقاظ

مواقف للسيارات في ا�دوار السفلية

ّ 

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

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



Ansar Gallery
Karama

DAY TO DAY
Shopping Centre

Tel.: +971 4 310 7999
Fax: +971 4 310 7979
info@alkhoory-inn.com

+971 4 310 7999  : هـاتـف 
+971 4 310 7979   : فاكس 
www.alkhoory-inn.com

ــوري إن ش.ذ.م.م ــدق الـــخـــ فـــنـــ
صــنــــدوق بــريـــد: 6237، شـــارع17، بــر دبــي
دبــــي - ا�مـــارات الــعـــربـــيـــة المتحــد ة

Al Khoory Inn Hotel L .L.C
P.O. Box: 6237, 17th Street, Bur Dubai
D u b a i , U n i t e d  A r a b  E m i r a te s

SHARAF DG


