
الغرف خدمات 
•   تجهيزات الشاي والقهوة داخل    

      الغرف مجان�

•   مياه معبأة مجان�
•     شاشات تلفاز مسطحة 43 بوصة  

فضائية قنوات  مع   

•   جميع حمامات الغرف تحتوي على  
      دوش وحوض استحمام

•   خزنة الكترونية
•   مجفف للشعر

•    ثالجة صغيرة
•   خدمة االتصاالت الدولية المباشرة

زة بوحدة   •   جميع الغرف مجهَّ
•  تكييف خاصة

•   خدمة الرسائل الصوتية
•   جميع الغرف وا�جنحة مخصصة   

     لغير المدخنين

زة �صحاب الهمم •   غرف مجهَّ

الخوري أوربــــان 
من  بتجهيزات  والمبتكرة  بالحياة  والنابضة  المعاصرة  ا§قامة  رمز  هو 
 5 مسافة  على  يقع  دبي،  مدينة  على  يطل  العناية.  فائقة  المطابخ 
دقائق  بعد  وعلى  التجاري،  والخليج  زايد  الشيخ  شارع  من  بالسيارة  دقائق 
موقعه  يتميز  المير،  وشاطئ  وجميرا  مول  ودبي  التجاري  الخليج  من 
يضم  الرئيسية.  والسياحية  التجارية  المعالم  إلى  الوصول  بسهولة 
ومسبًحا  والحيوية  البدنية  اللياقة  معدات  من  جيل  أحدث  أيًضا  الفندق 

على السطح مع إطاللة على دبي تأسر القلوب.

الغرف أنواع 
أنيقة 92 غرفة وأجنحة 

66 كالسيك  •   أوربان 
25 بريميوم  •  أوربان 
1 •  أوربان سويت 

الطعام خدمات 
الرئيسي الفندق  مطعم  •  سبايسس 

الدلة •  ردهة 
بالغرفة الطعام  تقديم  •  خدمة 

الفندق خدمات 
•   خدمة إنترنت السلكي عالي السرعة مجان�

•   خدمة الزبائن
•   مواقف للسيارات في ا�دوار السفلية

•   خدمة تغيير العملة على مدار الساعة
•   خدمات أمن على مدار الساعة
•   نادي رياضي كامل التجهيزات

•   حمام سباحة وجاكوزي في الهواء الطلق
الرئيسية •   نقبل جميع بطاقات االئتمان 

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

•   خدمة الطبيب عند الطلب
•   مكواة ولوح للكي عند الطلب

•   خدمة غسيل وكي المالبس
•   قاعات للحفالت والمؤتمرات \ 100 شخص

•   خدمة توصيل الرسائل
•   موظفون يتحدثون عدة لغات

•   خدمات تلميع ا�حذية (عند الطلب)
•   خدمة ا§يقاظ

تسجيل المغادرة الساعة:  12:00تسجيل الدخول الساعة:  14:00 |
الرجاء زيارة موقعنا ا§لكتروني www.urbanhotel.me للحصول على

أفضل ا�سعار والعروض المتاحة، أو اتصل على  4000000000 971+ 

urbanhotelurbanhotelurbanhotelurbanhotelinfo@urbanhotel.me  |  www.urbanhotel.me  | 
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URBAN AL KHOORY
An Innovative, vibrant and modern accommodation complimented 
with a carefully crafted  cuisine. Overlooking the Skyline of Dubai, 
5 minutes’ drive to Sheikh Zayed Road, minutes away from Business 
Bay, Dubai Mall, Jumeriah and La Mer Beach, and easy accessibility 
to key business and tourist landmarks. The Hotel also features the 
latest generation of cardio and strength training equipment and 
a rooftop swimming pool with a stunning view of Dubai.

ROOM CATEGORIES
92 Stylish Rooms & Suites 
• Urban Classic 66
• Urban Premium 25
• Urban Suite 1

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

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

HOTEL FACILITIES
• Complimentary WiFi
• Concierge services
• Dedicated basement car parking
• 24-hours currency exchange facility
• 24-hours security
• Fully-equipped Gym
• Outdoor swimming pool with Jaccuzi
• All major credit cards accepted
• Babysitting (on prior request)
• Baby cot & Extra bed facilities
• Doctor on-call service
• Iron & ironing board on request
• Laundry and Dry cleaning services
• Meeting & Events up to 100 Pax
• Message delivery service
• Multi-lingual staff
• Shoe shine facility (upon request)
• Wake-up call service

Please visit our website www.urbanhotel.me to obtain our
 best available rates and promotions or call us on +971 4 xxx xxxx

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

P.O. Box: 6237, Al Waha Street, Dubai, U.A.E.  |  Tel.: +971 0 000 0000  |  Fax: +971 0 000 0000
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