




AL KHOORY EXECUTIVE HOTEL 
AL WASL
We are located in the heart of Dubai on Al Wasl road next to the 
Iranian Hospital, minutes away from La Mer Beach and Laguna 
Water Park, Dubai International Convention and Exhibition Centre, 
Dubai World Trade Centre and Dubai International Financial 
Centre. Other major landmarks in our vicinity includes Burj Khalifa, 
Dubai Mall, Dubai Drydocks, Dubai Creek Golf & Yacht Club. 

ROOM CATEGORIES
211 Stylish Rooms & Suites 
• Superior Rooms 
• Deluxe Rooms 
• Executive Rooms 
• Executive Suites
• One Bedroom Apartments 
• Two Bedroom Apartment 

ROOM FACILITIES
• All rooms & suites are non-smoking
• Complimentary tea and coffee making facility
• Complimentary bottled drinking water
•  32 inch flat screen LED TV 
• En-suite bathrooms with bathtubs and walk-in showers
• Electronic Safety deposit box 
• Mini fridge
• International direct dialing facility
• Individually controlled A/C unit
• Voice mail service
• Rooms available for people of determination

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

HOTEL FACILITIES
• All major credit cards accepted
• Business centre services
• Babysitting facility (available with prior request)
• Baby cot & Extra bed facilities
• Concierge services
• Doctor on-call service
• Excursion desk
• Complimentary WiFi
• Fully-equipped Gym
• Iron & ironing board on request
• Laundry and Dry cleaning services
• Message delivery service
• Multi-lingual staff
• Meeting rooms for banquet and conferences
• Separate male & female prayer rooms
• Separate male and female sauna & steam rooms
• Shoe shine facility (upon request)
• 24-hours currency exchange facility
• 24-hours hospital service next to the hotel
• 24-hours security
• Wake-up call service
• Dedicated basement car parking
• Airport pickup and drop (subject to availability)

Please visit our website www.alkhooryhotels.com
to obtain our best available rates and promotions or
call us on +971 4 354 6555

فندق الخوري اكزكتيف
الوصل

بجــوار  الوصــل،  علــى طريــق  دبــي  قلــب  فــي  اكزكتيــف  الخــوري  فنــدق  يقــع 
ــة،  ــق المائي ــى بعــد دقائــق مــن شــاطىء الميــر والحدائ المشــفى ا�يرانــي، وعل
مركــز دبــي الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض، مركــز التجــارة العالمــي بدبــي، مركــز 
دبــي المالــي العالمــي، ومــن معالــم المدينــة ا�خــرى القريبــة إلينــا، بــرج خليفــة، 

مول دبي، أحواض دبي الجافة، نادي غولف دبي كريك، نادي اليخوت.

جميع الغرف وا�جنحة مخصصة لغير المدخنين
تجهيزات الشاي والقهوة داخل الغرفة مجان¦

مياه معبأة مجان¦
زة بشاشات مسطحة 32 بوصة مع قنوات فضائية جميع الغرف مجهَّ

جميع حمامات الغرف تحتوي على دوش وحوض استحمام
خزنة الكترونية

ثالجة صغيرة
خدمة االتصاالت الدولية المباشرة

جميع الغرف مجهزة بوحدة تكييف خاصة
خدمة الرسائل الصوتية

زة �صحاب الهمم غرف مجهَّ

سبايسس مطعم الفندق الرئيسي
الدلَّة كافيه

خدمة تقديم الطعام بالغرفة

نقبل جميع بطاقات االئتمان الرئيسية
مركز لخدمات ا�عمال

خدمة مجالسة ا�طفال (بناًء على طلب مسبق)
رة إضافية للكبار والصغار أسِّ

خدمة الزبائن
خدمة الطبيب عند الطلب

مكتب للرحالت
خدمة إنترنت السلكي عالي السرعة مجان¦

نادي رياضي كامل التجهيزات
مكواة ولوح للكي عند الطلب

خدمة غسيل وكي المالبس
خدمة توصيل الرسائل

موظفون يتحدثون عدة لغات
قاعات للحفالت والمؤتمرات

غرف للصالة منفصلة للرجال والنساء
غرف ساونا وبخار منفصلة للرجال والنساء

خدمات تلميع ا�حذية (عند الطلب)
خدمة تغيير العملة على مدار الساعة

خدمة المستشفى على مدار الساعة بجوار الفندق
خدمات أمن على مدار الساعة

خدمة ا�يقاظ
طابقين لمواقف السيارات في ا�دوار السفلية

خدمة توصيل من وإلى المطار (حسب توافرها)

211 غرف وأجنحة أنيقة
     غرف فاخرة

     غرف ديلوكس
     غرف اكزكتيف

     أجنحة اكزكتيف
     شقق غرفة نوم واحدة

     شقق غرفتي نوم

خدمات الغرف

أنواع الغرف

خدمات الطعام

خدمات الفندق

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

أو اتصل على  6555 354 4 971+

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

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



CAR
PARKING

GPS CODES
LATITUDE: 25.2317353
LONGITUDE: 55.2702668

Tel.: +971 4 354 6555
Fax: +971 4 354 6565
info@alkhoory-exec.com

+971 4 354 6555 : هـاتـف 
+971 4 354 6565  : فاكس 
www.alkhoory-exec.com

فندق الخــوري اكزكتيف ش.ذ.م.م
صــنــدوق بــريـــد: 6237، رقــم 4، الـــوصـــل
دبــــي - ا�مـــارات الــعـــربـــيـــة المتحــد ة

Al Khoory Executive Hotel L.L.C
P.O. Box :  6237, No . 4 , A l  Was l
D u b a i , U n i t e d  A r a b  E m i r a te s


