
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







AL KHOORY ATRIUM HOTEL 
AL BARSHA 
Strategically located in the heart of New Dubai, Al Khoory Atrium 
Hotel is just 40 minutes from Dubai International Airport, 15 minutes 
from  Dubai  International  Convention  and  Exhibition  centre,  and
12 minutes from Burj Al Arab and Wild Wadi water park. We are 
within walking distance from Mashreq Metro station, the famous Mall 
of the Emirates and Ski Dubai. The hotel's central Location and access 
makes it an ideal one choice for travelers visiting Dubai.

ROOM CATEGORIES
227 Stylish Rooms and Suites
• Superior Rooms 
• Deluxe Rooms 
• Deluxe Triple Rooms 
• Club Rooms  
• Junior Suites 
• Executive Suite   

ROOM FACILITIES
• All rooms and suites are non-smoking
• Complimentary tea and coffee making facility
• Complimentary bottled drinking water 
• Espresso machine available in club rooms and suites
• En-suite bathrooms with rain shower & bathtubs 
•  40 inch flat screen LED TV 
•  Media hub 
•  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

DINING FACILITIES
•  Spices All Day Dining Restaurant 
•  L'Atrio Italian Speciality Restaurant 
•  In-room Dining 

HOTEL FACILITIES/SERVICES
•  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 
•  Iron & ironing board on request 
•  Laundry and dry cleaning service 
•  Message delivery service 
•  Multi-lingual staff 
•  Shoe shine facility (upon request) 
•  24-hours currency exchange facility 
•  24-hours security 
•  Wake-up call service 
•  Dedicated basement car parking 
•  Fully-equipped Gym 
•  Separate male and female sauna & steam 
•  Separate male and female massage & treatment rooms 
•  Outdoor Infinity swimming pool 
•  Jacuzzi 
•  Relaxation area 
•  Moroccan bath 
•  Meeting rooms for banquet and conferences
•  Airport pickup and drop (subject to availability)  

Please visit our website www.alkhooryhotels.com
to avail our best rates and promotions, or
call us at +971 4 519 7999

يحتــل موقعــ� اســتراتيجي� فــي قلــب دبــي الجديــدة، يبعــد فنــدق  الخــوري أتريــوم 
علــى مســافة 40 دقيقــة مــن مطــار دبــي الدولي، و15 دقيقة مــن مركز دبي الدولي 
للمؤتمــرات والمعــارض. و12 دقيقــة مــن بــرج العــرب والحديقــة المائيــة وايلــد وادي 
وعلــى مســافة قريبــة مــن محطــة متــرو المشــرق، ومــول ا�مــارات الشــهير وســكي 
أتريــوم  الخــوري  إليــه يعتبــر فنــدق  الوصــول  المميــز وســهولة  دبــي. بموقعــه 

ا�ختيار المثالي بالنسبة للمسافرين الذين يزورون دبي.

فندق الخوري أتريوم
البرشاء

أنواع الغرف

خدمات الغرف

خدمات الطعام

خدمات الفندق

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

مياه معبأة مجان�
تتوفر آلة اسبريسو في غرف الكلوب وجميع ا¨جنحة

جميع حمامات الغرف تحتوي على دوش وحوض استحمام
زة بشاشات مسطحة 40 بوصة مع قنوات فضائية جميع الغرف مجهَّ

جهاز تشغيل الوسائط
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

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

أو اتصل على 7999 519 4 971+

سبايسس مطعم الفندق الرئيسي
مطعم التريو للماكوالت ا�يطالية

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�

مكواة ولوح للكي عند الطلب
خدمة غسيل وكي المالبس

خدمة توصيل الرسائل
موظفون يتحدثون عدة لغات

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

خدمات أمن على مدار الساعة
خدمة ا�يقاظ

مواقف للسيارات في ا¨دوار السفلية
نادي رياضي كامل التجهيزات

غرف ساونا وبخار منفصلة للرجال والنساء
اج منفصلة للرجال والنساء غرف مسَّ

حمام سباحة في الهواء الطلق
جاكوزي

مساحة لÄسترخاء
حمام مغربي

قاعات للحفالت والمؤتمرات
خدمة توصيل من وإلى المطار (حسب توافرها)

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

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

غرفة سوبريور 
غرف ديلوكس

غرفة كلوب
جناح جونيور
جناح تنفيذي

غرفة ديلوكس ثالثية

227 غرفة وأجنحة أنيقة



Al Khoory Atrium Hotel L.L.C
P.O. Box: 6237, Sheikh Zayed Road
Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates

فنــدق الخوري أتـريـــوم ش.ذ.م.م
صندوق بريد : 6237، شــــارع الشـيـخ زايــــد
البـرشاء 1، دبي - ا�مارات العربية المتحد ة

Tel.: +971 4 519 7999
Fax: +971 4 347 7748
info@alkhoory-atrm.com

+ 9 7 1 4 5 1 9 7 9 9 9  : هـاتـف 
+971 4 347 7748 فاكس :  
www.alkhoory-atrm.com

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



GPS CODES
LATITUDE: 25.2317353
LONGITUDE: 55.2702668

CAR
PARKING

AL JAFILIYA

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

+971  4  354  6555  : فـتاـه
+971  4  354  6565  : سكاف
www.alkhoory-exec.com

فندق الخــوري اكزكتيف ش.ذ.م.م
صــنــدوق بــريـــد: 6237، رقــم 4، الـــوصـــل

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 te d  A r a b  E m i r a te s



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
208 Stylish Rooms & Suites 
• Superior Rooms 127 
• Deluxe Rooms 48 
• Executive Rooms 17 (Includes Balcony) 
• Executive Suites 16   

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 

 زــكرم ،يــبدب يــملاعلا ةراــجتلا زــكرم ،ضراــعملاو تارــمتؤملل يــلودلا يــبد زــكرم

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

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
غرف مجهَّ

سبايسس مطعم الفندق الرئيسي
الدلَّة كافيه

خدمة تقديم الطعام بالغرفة

نقبل جميع بطاقات االئتمان الرئيسية

ً على طلب مسبق)
رة إضافية للكبار والصغار أسِّ

خدمة الزبائن
خدمة الطبيب عند الطلب

مكتب للرحالت

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

خدمة تغيير العملة على مدار الساعة
خدمة المستشفى على مدار الساعة بجوار الفندق

خدمات أمن على مدار الساعة

خدمة توصيل من وإلى المطار (حسب توافرها)

208 غرف وأجنحة أنيقة
     غرف فاخرة

     غرف ديلوكس
     غرف اكزكتيف

     أجنحة اكزكتيف

127
48

17 (تحتوي على شرفات)
16

خدمات الغرف

أنواع الغرف

خدمات الطعام

خدمات الفندق

www.alkhooryhotels.com 

أو اتصل على  6555 354 4 971+

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

14:00   ةعاسلا لوخدلا ليجست
12:00   ةعاسلا ةرداغملا ليجست



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
208 Stylish Rooms & Suites 
• Superior Rooms 127 
• Deluxe Rooms 48 
• Executive Rooms 17 (Includes Balcony) 
• Executive Suites 16   

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 

 زــكرم ،يــبدب يــملاعلا ةراــجتلا زــكرم ،ضراــعملاو تارــمتؤملل يــلودلا يــبد زــكرم

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

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
غرف مجهَّ

سبايسس مطعم الفندق الرئيسي
الدلَّة كافيه

خدمة تقديم الطعام بالغرفة

نقبل جميع بطاقات االئتمان الرئيسية

ً على طلب مسبق)
رة إضافية للكبار والصغار أسِّ

خدمة الزبائن
خدمة الطبيب عند الطلب

مكتب للرحالت

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

خدمة تغيير العملة على مدار الساعة
خدمة المستشفى على مدار الساعة بجوار الفندق

خدمات أمن على مدار الساعة

خدمة توصيل من وإلى المطار (حسب توافرها)

208 غرف وأجنحة أنيقة
     غرف فاخرة

     غرف ديلوكس
     غرف اكزكتيف

     أجنحة اكزكتيف

127
48

17 (تحتوي على شرفات)
16

خدمات الغرف

أنواع الغرف

خدمات الطعام

خدمات الفندق

www.alkhooryhotels.com 

أو اتصل على  6555 354 4 971+

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

14:00   ةعاسلا لوخدلا ليجست
12:00   ةعاسلا ةرداغملا ليجست



GPS CODES
LATITUDE: 25.2317353
LONGITUDE: 55.2702668

CAR
PARKING

AL JAFILIYA

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







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

Al Khoory Hotel Apartments L.L.C 
P.O. Box: 6237, Sheikh Zayed Road
Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates

الخوري للشقق الفندقية ش.ذ.م.م
صندوق بريد : 6237، شــــارع الشـيـخ زايــــد
البـرشاء 1، دبي - ا�مارات العربية المتحد ة

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

+971 4 323 7777  : هـاتـف 
+ 9 7 1 4 3 2 3 7 0 0 0 فاكس :  
www.alkhoory-apts.com

MASHREQ







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



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
• Classic 
• Premium 
• Skyline 
• Skyline Premium 
• Urban Club 
• Urban Suite 

ROOM FACILITIES
• Complimentary tea and coffee  
 making facility
• Complimentary bottled   
 drinking water
•  43 inch smart LED TV 
• En-suite bathrooms with  
 bathtubs / 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 Lounge
• 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
• 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

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

P.O. Box: 6237, Al Waha Street, Dubai, U.A.E.

Te l . :  + 9 7 1  4  3 1 4  6 2 0 0   |   reservations@alkhooryhotels.com
www.alkhooryhotels.com

alkhooryhotelsalkhooryhotelsalkhooryhotelsalkhooryhotels



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

دبي. لمدينة  جميل  بمنظر  يتميز  السطح  على  ومسبح¦ 

الغرف أنواع 
92 غرفة أنيقة

•   كالسيك 
•  بريميوم 

•  سكاي الين 
•  سكاي الين بريميوم 

•  أوربان كلوب 
•  أوربان سويت 

الطعام خدمات 
الرئيسي الفندق  مطعم  •  سبايسس 

الدلَّة •  ردهة 
بالغرفة الطعام  تقديم  •  خدمة 

الغرف خدمات 
•   تجهيزات الشاي والقهوة داخل    

      الغرف مجان¦

•   زجاجات مياه
•   شاشات تلفاز مسطحة 43 بوصة  

فضائية قنوات  مع   

•   جميع حمامات الغرف تحتوي على  
      دوش \ حوض استحمام

•   خزنة الكترونية
•   مجفف للشعر

•   ثالجة صغيرة
•   خدمة االتصاالت الدولية المباشرة

زة بوحدة   •   جميع الغرف مجهَّ
خاصة تكييف   

•   خدمة الرسائل الصوتية
•   جميع الغرف وا½جنحة مخصصة   

     لغير المدخنين

زة ½صحاب الهمم •   غرف مجهَّ

الفندق خدمات 
•   خدمة إنترنت السلكي عالي السرعة مجان¦

•   خدمة الزبائن
•   مواقف للسيارات في ا½دوار 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 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 ا½حذية (عند الطلب)
•   خدمة ا�يقاظ

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

 reservations@alkhooryhotels.com  |   + 9 7 1  4  3 1 4  6 2 0 0 هاتـــف: 
www.alkhooryhotels.com

صندوق بريد: 6237، شارع الواحة، دبـي - ا�مارات العربيـة المتحد ة.
alkhooryhotelsalkhooryhotelsalkhooryhotelsalkhooryhotels




