
AL KHOORY SKY GARDEN HOTEL

ROOM CATEGORIES
279 Stylish Rooms
• Sky Classic Room 
• Garden Classic Room 
• Sky Deluxe Room 
• Terrace Room 
• Sky Premium Room
• Sky Garden Suite
• Determination Room

ROOM FACILITIES

DINING FACILITIES
• Al Baha Levantine Restaurant
• Spices Indian & All Day Dining Restaurant
• Al Dallah Café
• Shalal Café & Lounge
• In-room dining
• Outside Catering Services

HOTEL FACILITIES

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

P.O. Box: 6237, Airport Road, Deira, Dubai, U.A.E.

Tel.: +971 4 201 4444  |   reservations@alkhooryhotels.com
www.alkhooryhotels.com

alkhooryhotels

SCAN
TO LOCATE ME

Situated on Airport Road, just 4.7km away from Dubai International Airport (DXB), 
Al Khoory Sky Garden offers a remarkable blend of elegance, comfort and 
convenience. Our strategic location allows easy access to important business and 
leisure venues, as well as major shopping malls, entertainment hubs and more. 
With beautiful and spacious rooms and suites, featuring first-rate amenities and 
interconnecting facilities, our hotel is the perfect choice for all types of travelers.
So, whether you are in Dubai for business or leisure, with family or on your own,
our 279 spacious rooms and suites with premium amenities and interconnecting 
facilities will suit your every need. 

Airport Road, Deira

• Complimentary High-speed Wi-Fi 
• 43-inch, 50-inch & 65-inch Interactive 

High Definition TVs depending on 
room/suite type

• Guest Room Management System 
(GRMS) with individually controlled A/C, 
Lighting and Guest Services

• Media Hub
• Voice Mail Service
• International Direct Dialing Facility
• Wake-up Call Service
• Message Delivery Service
• Electronic Safety Deposit Box
• Laundry & Dry-Cleaning Service
• En-Suite Bathrooms with Walk-in 

Showers and selected Rooms & Suites 
also featuring Bathtubs and Guest 
Bathrooms in Suites

• Hair Dryer
• Shaving Mirror
• Complimentary Tea and Coffee Making 

Facility
• Complimentary Bottled Drinking Water
• Mini Bar Facilities
• All Rooms and Suites are Non-Smoking
• Rooms available for Guests of 

Determination
• Connecting Room Facilities
• Baby Cots (subject to availability)
• Extra Beds (subject to availability)
• Weighing Scales (upon request)
• Iron & Ironing Board (upon request)

• Complimentary High-Speed Wi-Fi
   Connectivity
• Male & Female Prayer Rooms
• Accessible Guest of Determination
   Facilities
• Concierge Services
• Business Center Services
• Banquet Facilities
• Excursion Services
• Gift Facilities
• 24 Hour Currency Exchange Facility
• 24 Hour Security
• Babysitting Facility available with 

prior request and subject to 
availability

• Little Bees Kids Club
• Challenge Accepted Games Room
• Shoeshine Facility
• Basement Car Parking Facilities, 

including dedicated Guest of 
Determination and Electric Car 
Parking Spaces

• Outdoor Swimming Pool
• Outdoor Children's Pool
• @Calories Fully Equipped Gym
• Yasmine Spa
• Hairdressing, Manicure & Pedicure 

Salon 
• Separate Male & Female – Sauna, 

Steam, Massage/Therapy Rooms
• Separate Changing Rooms

 



فنــدق الخوري سكاي جاردن

أنواع الغرف
• غرف رائعة 279

• غرفة سكاي كالسيك
• غرفة جاردن كالسيك

• غرفة سكاي ديلوكس
• غرفة تراس

• غرفة سكاي بريميوم
•  جناح سكاي جاردن

• غرف مجهزة  صحاب الهمم

خدمات الغرف

خدمات الطعام
• مطعم الباحة الشامي

• مطعم سبايسس الهندي والرئيسي
• مقهى الدًلة  

 • مقهى واستراحة شالل
 • خدمة تقديم الطعام بالغرفة      

 • خدمات التموين الخارجي    

خدمات الفندق

، 6237، شــارع المطــار بـريــــد:  صـنـــدوق 
ديرة، دبــــــي ، ا�مـــارات الــعـــربـــيـــة المتحــد ة

 reservations@alkhooryhotels.com  |   + 9 7 1  4  2 0 1  4 4 4 4 هاتـــف: 
www.alkhooryhotels.com

alkhooryhotels

 يقع فندق الخوري سكاي جاردن على طريق المطار وعلى بعد 4.7 كم من مطار دبي الدولي
 وهو مكان إقامة يوفر مزيج» رائع» من ا ناقة والرفاهية والراحة. يتيح موقعنا االستراتيجي

 سهولة الوصول إلى ا ماكن التجارية والترفيهية المهمة فضًال عن مراكز التسوق الكبرى
 ومراكز الترفيه وغيرها مع غرف وأجنحة جميلة وفسيحة تتميز بوسائل راحة من الدرجة

 ا ولى ومرافق متصلة، ُيعد فندقنا الخيار ا مثل لجميع أنواع المسافرين. لذا، إذا كنت في
 دبي للعمل أو الترفيه مع العائلة أو بمفردك فإن 279 من غرفنا وأجنحتنا الفسيحة مع

.وسائل الراحة المتميزة والمرافق المتصلة ستناسب جميع احتياجاتك

ديرة، دبــــي ، ا�مـــارات الــعـــربـــيـــة المتحــد ة

  • خدمة إنترنت السلكي عالي السرعة مجان»
  • تلفاز متفاعل عالي الدقة 34 بوصة و05 بوصة و56

    بوصة حسب نوع الغرفة/الجناح
 • مع مكيف ذاتي التحكم

 • جهاز تشغيل الوسائط
 • خدمة الرسائل الصوتية

 • خدمة االتصاالت الدولية المباشرة
 • خدمة ايقاظ

  • خدمة توصيل الرسائل
 • خزنة آمنة

 • خدمة غسيل وكي المالبس
   • حمامات داخلية مع مقصورات دش وغرف

  • وأجنحة مختارة تتميز أيًضا بأحواض استحمام
    وحمامات للضيوف في ا جنحة

 • مجفف للشعر
 • مرآة حالقة

 • لوازم مّجانية لتحضير الشاي والقهوة
 • مياه معبأة مّجانية

 • ثالجة صغيرة
• جميع الغرف واا جنحة مخصصة  لغير التدخين

 • غرف مجهزة للضيوف من ا صحاب الهمم
  • غرف المتصلة

• سرير أطفال (حسب توافرها)
• أسرة إضافية للكبار والصغار(حسب توافرها)

• (مقياس الوزن  (حسب الطلب)
• مكواة ولوح للكي (عند الطلب)

  • خدمة إنترنت السلكي عالي السرعة مجانا
  • غرف الصالة للرجال والنساء

 • خدمات سهلة االسخدام   صحاب الهمم
 • خدمة الزبائن

 • مساحة لخدمات ا عمال
 • مرافق للوالئم

 • مكتب للرحالت
 • مرافق الهدايا

 • خدمة تغيير العملة على مدار الساعة
 • خدمات أمن على مدار الساعة

    • خدمة مجالسة ا طفال (بناًء على طلب) مسبق
            حسب توافرها

 • نادي ليتل بيز لÉطفال
 • غرفة  شالنج اكسبتيد  لÉلعاب

 • خدمات تلميع اا حذية
 • مرافق وقوف السيارات في الطابق

   السفلي ، بما في ذلك أماكن مخصصة للضيوف
 • أصحاب الهمم ومواقف السيارات الكهربائية

 • حوض سباحة خارجي
 • حوض سباحة خارجي لÉطفال

   • Calories@ نادي رياضي مجهز بالكامل
 • ياسمين سبا

                       • صالون لتصفيف الشعر والمانيكير والباديكير
 • غرفة تدليك / عالج - ساونا ، بخار منفصله

                    للذكور وا�ناث
 • غرف منفصلة لتغيير المالبس

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

لتحديد موقعي
صور


